
UCIIWAŁA NR 180D(x/2009
Rady Gminy Roźwienica

stycznia 2009 roku

w sprawie: nrzviecia Strategii Rozwiazr'rvania Problemów Soołecznvch
Gminv Roźwienica na lata 2008 - 2014

Na podstawie ań' 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dńa 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz'U.z 200l roku Nr l42, poz.159l z póź^' tn,) w z\,łięk]u z 6rt' l7 ust.l pkl 1 ustawy z
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społeczrcj (Dz,IJ. z 2004 roku Nr 64, poz. 5g3 z późn.
zrn.),

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala, co następuje:

$ 1' Przyjmuje się Strategię Rozwiąąrłania Problemów Społecznych Gminy
Roźwienica na lata 2008 -20|4 qodnte z załęznlkiem do niniej szej UchwĄ

$ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Roźwienica Nr 137lXY/2008 z dniaZ1
czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Roźwienica na lata 2008-2014

$ 3.Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy RoŹwienica

$ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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wydatki na politykę społeczną w Polsce to 0,97o PI(B, a średnia europejska to 2,170.

W najbliźszym ot esie nupł1"uu środków na inte$ację społeczną do samożądów lokalnych

powinien znacząco wzrastać, dlatego istotny jest zarówno spońb pozyskania środków jak

i sposób ich dystrybucji. Działania na rzecz polityki społecznej powinny mieć obecnie

p ol}tetowe znaczenie w wydatkach publicznych, także samorządowych ze względu na to,

że ich realizacja zl.acurtie się pogorszyła w ostatnich latach.

Ce|e poliryki integracji społecznej w Polsce wynikają przede wsŻystkim z prior}tetów

okeślanych \ł przyjętej w czerwcu 2004t. Narodowej Strategii Integracji Społecznej.

Prior}tety zawarte NSIS w zalresie realizacji prawa do edukacji są następującę:

. wzrost uczestnictlva dzieci w wychow).rvaniu przedszkolnym,

o poprawajakości kształcenia na poziomie gimnazjalnym i średnim,

. upowszechnianie kształcenia na poziornie wyższym ijego |epsze dostosowanie do

potrzeb rynku pracy,

. rekompensowanie defic}.tów rozwoju intelektualnego i sprawnościowego dzieci'

. upowszechnienie kształcenia ustawicznego.

W zakesie realizacji prawa do zabezpieczenia socjaldego:

. radykalne ograniczenie ubóstwa skajnego, którego poziom jest obecnie

nieakceptowany i wymaga podjęcia zdecydowanych działan,

. oepniczenie tendencji wzrostowych rozwarstwiania dochodowego , tak aby różnice te

nie odbiegĄ od przeciętnego poziomu w krajach UE.

Bezrobocie jest jedną z form wykluczenia społecznego silnie powiązaną z innymi jego

przejawami np. ubóstwem, w warunkach niskiej skuteczności systemu zabezpieczenia socjalnego

dla osób bezrobotnych i ich rodzin. Dlatego też w Narodowej strategii Społecznej cztery

z dwudziestu prior}łetów odnosząsię do sfery działań dotyczących realizacji prawa do pracy:

. oglaniczeniebeaobociadługookesowego

. zmniejszeniebeaobociamłodzieży

. Żwiększenie poziomu zatrudnienia wśród niepełnosprawnych

o zwiększanie liczby uczestników akt)'\łnej polityki rynku pracy (ALMP).

w'zak-esie realizacji prawa do ochrony zdrołia': . .
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. qrydfużenie Przeciętnego dalszego tIwania życia w sprawności;

. upowszechnięnie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych;

. zwiększenie zakesu objęcia kobiet i dzieci Programami zdrowia publicznego;

W zakesie lealizacji innych praw społecznych:

. zwiększęnie dostępu do lokali (mieszkan) dla grup najbardziej zagrożonych

bezdomnością

. zapelvnienie lepszego dostępu do pracowników socjalnych;

. rozwinięcie pomocy środowiskowej i zwiększenie liczby osób objętych jej usługamij

. Żwiększenie zaangżowania ob}vateli w działalność społeczną

. realizacja Narodov/ej strategii Integracji społeczrej pżez samorządy ter'torialne;

. zwiększenie dostępu do informacji obywatelskiej iporadnictwa;

Zgodnie z Narodową Statęgią Integacji Spolecznej pojęcie wykluczenia oznacza brak lub

ograniczenie możliwości uczestnictlva, wpływania i korzystania z podstawowych insq4ucji

Publicmych i ryłrków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a szczególności dla osób

ubogich. sąto między innymi: publiczna edukacja, pośrednictwo pracy' ochrona pracy, tanspoft

pub|iczny i prrbliczny sekor mieszkaniowy' administracja publiczną sektor pozarządowy

i organizac.je społeczne, lynek pracy, rynek dóbr konsumenckich, rynek usfug

telekomunikacyjnych, bankowych i innych, prywatna własność i prz edsiębiorczość.

Do najbańziej zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego należy zaliczyć:

. rodziny z trudnościami wychowawcąmi z dziećmi ze ślodowisk zaniedbanych,

. osobyniepełnosprawne,

o ofiary patologii ż1cia rodzinnego.

. kobiety samornie rł}chowujące dzieci.

. osoby długotwale bezrcbotne,

. osoby przewlękle chore,

. staNze osoby samotne,

o osoby żyjące w bardzo trudnych waxunkach mięszkaniowych,

. osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień.

w przyjętym Krajo\4m Planie Działań na rzecz IntegTacji społecznej za najważx ejsze uznano:

ł:r::*ą

_L oo,""o*uni" Fundaqa Rołolu Demokrac]l Lokalnej - RzesŻoski ośrodek samouądu Tery'orialńego
35_065 Rz*ióg' ul PŹesmyk6 Ll (17)362396a' El/fax (17)3507420 o_m. I b]urc@iidl.zee p WlŃlEeWp|



sEaĘia RoniązFmia Problemów spÓł*aych Gńi.y RoaMenica na lat 2008'2014

. działania edukacyjne, socjalne i zdrowotne zapobiegające wykluczaniu, \łspierające

grupy zagroźone w działaniach umożliwiających równy start dzieci i młodzieży;

. budowę systemu beŹpieczeństwa socjalnego i pŹeciwdziałania ubóstwu

. i wykluczeniu społecznemu;

. realizację prawa do placy' w tym szczególnie dla grup defaworyzowanych na rynku pracy

poprzez odpowiednią politykę makloękonomiczną i politykę zatrudnienia;

. rozwój systemu inst}tucjonalnego z jasnym podziałem odpowiedzialności inst}tucji

rŻądowych i samorŻądowych , otwierającego jednocześnie p.zestrzeń dla aktywności

obyłatelskiej i upodmiotowienia korzystających z usług społecmych świadczonych

zarówno przez państwo 1ak i ptzez organizacje pozarządowe.

Na poziomie operacyjnym ważne jest, że polska polityka integracji społecznej musi być

realizowana we wspóĘracy z szercko rozumianymi partnerami społecznymi. Szczególnie chodzi

fu o organizacje pozażądowe, samorządy lokalne olaz odpowiednie charyłatywne inst)tucje

kościołów i zwiq7ków wyznaniowych. Niezależnie od osiągniętego Poziomu zamoźności omz

stanu koniunktury gosPodarcz€j państwo nie jest w stanie Żrealizować celów tęj po]ityki bez

pańnerstwa z inn}mi insqłucjami. w tym kontekście usta|ono następujące pńor''tety na

najbliższe dwa lata:

- za.ngaźowanie ob)'wateli w działa|ność spolecztrą, głównie poprzeŻ zwiększenie ich

uczestnictwa w działalności organizacji pozarządowych i innych formach pracy społecmej oraz

samopomocy.

- \łzrost liczby samorządów, które z pełną wmzliwością i Żaangażowaniem podejmują się

tworzenia loka|nych Śtrategii przeciwdzi.lrnia ubóstwu i }vykluczeniu społecznemu,

a następnie realizują ich zzłożenia,

strategia rozwiązrvania problemów społecmych powinna okeślać zadania i kie.unki działań

w gminie w możliwie szerokim obsza.ze polityki społecznej, między irmymi: ochrony zdrowia,

edukacji, bezpieczeństwa publicznego, pomocy niepełnosprawnym, zapobiegania wykluczeniu

społecmemu, polityki lównego stafusu kobiet i rąężczya7. Działania te powinny być adekwatne

do rzeczyłistych potrzeb lokalnych grup, które pozostają na marginesie życia społecmego,

wykluczonych sPołecmie lub zagrożonych marginalizac.ją Dlatego podstawowe maczenie ma

przeprowadzenie diagnozy społecznej na telenie danej grriny. Pomoc społeczna w Gminie ma na

a ąo*"n'", au*ócja Roeol! Demokraql Lokahej - Rzeszowski ośrodek samoządu Ter}.|ońalrego
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celu nie tylko łagodzenie sl_utków trudnej s)tuacji materialnej beneficjentów pomocy społecznej.

lecz także usuwanie przycz'! takiego stanu, tkwiących często w sferze psychicznej i społecmej'

Dlatego żetelna i możliwic pełna diagnoza rzęcł'lłistych potrzeb społeczności lokalnej oraz

dfugofalowy plan działania jest niezbędnym walunkiem efektFvnej realizacji polityki społecznej

na terenie Gminy.

strategia RozwiązFvania Problemów Społecmych dla Gminy Ro:iwienica opmcowana na

zlecenie Urzędu Gminy w Roźwienicy powstała w oparciu o zapisy Ustawy

z dnia 12 marca 2004 rolu o pomocy społecznej. Ań. 17 ust.l. pkt.l Ustawy rnówi:

',do zadań włastych gminy o chara]derze obowiązkouym naleźy opracowanie i realizacja

g i,nej strategii lozwią?r\łania problemów społecznych ze szczegóIt'tyu uwzględnieniem

programów pomo.y społecznej, proJihklyki i tozwiązy|yania problemów alkoholowych

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

strategia określa najważniejsze działania, kóre należy zrealizować, aby zapewnić mieszkalicom

Gminy Roźwienica warunki sprzlające rozwojowi społecznemu o.az waostowi poczucia

bezpieczeń stwa w wymiarze społecznym-

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zasadach okeślających budowę strategii precyzuje:

,'Strategia powinna określać cel, jakim jest rozwiąz\,łlanie olcreślonych problemów społecznych,

(czyli np. poprawa sytuacji ludzi starych, iePełnospfowtych lub Ż ia ą na lepsze wybranych

obszarów Ącia społecznego /.../ oraz sposób, v jaki mozaa go osiągnąć... "|

Uspołecznienie planowania strategicznego jest podstawovym wymogiem Unii Europejskiej.

Jest to także istotna rekomendacja Regionalnego ofuodka Polityki społecznej, brana pod uwagę

przy ocenie strategii. TakŻe MPiPS zaleca jako podstarłę planowania strategicmego

zastosowanie metod partycypacyjnych.

W praktyce wymaga zastosowania w prccesie planówania co najmniej dwóch z czterech

poniższych zasad strategicznych i

r programowanie _ obowiązek tworzenia dfugookresowych strategii i planów rozwoju na

poziomie narodowym, wojewódzkim i wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione potrzebami

lokalnymi_także na poziomie gmin i powiatów;

o subsydiarność _jasne okeślenie kompetencji władzy wykonawczej różnych szczebli

I lnlotnacjn łratesil'l*iPsiwarszawą 2006, w\W'mdps'gov'pt
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i upoważnienie (na mocy stosowanych al1ów prawnych) samorządów do pro$amowania

i ręalizacji polityki społecznej regionu;

. partnerŚtwo _ obowi@ek konsu|towania polityki społeczrrej z parmerami społecznymi na

każdym poziomie prograrnowania polityki społecznej.

. koncentracja _ lvyból i ustalenie hierarchii prior}'tetó\ł w ramach programów operacyjnych

i systematyczne zwiększanie przydziafu środków na te działania w obszarach, na których

koncentrują się problem1 społeczne i elonomiczne.

w strategii zostały uwŻględnione powyższe cńery zasady.

Gminna ,,strategia Rozwiąz}'wania Problemów społecznych Gminy Roźwienica na lata

2008-2014" składa się z następuiących elementów:

. diagnozy akualnego stanu zagadnień społecznych w Gminie Roźwienica, opartego na

analizie materiałów sprawozdawczych GoPs, analizie materiałów przygotowanych prŻez

inne jednostki organizacyjne Gminy (m.in. samorządowe p]acówki oświatowe, instytucje

kultury) oraz inne instytucje i organizacje _ ośrodek zdrowia, organizacje pozaftądowe

działające na terenie Gminy;

o szczegółowej aialiŻy najistotniejszych problemów lokalnych, takich jak bezrobocie, bieda

i ubóstwo, niepełnosprawność i długotrwała choroba, alkoholizm, przemoc w rodzinie,

niewydolność opiekńczo-wychowawcza oflz łnapy występowania tych problemów na

terenie poszczęgólnych sołectw Gminy,

o analizy badan ankietonrych' dotyczących problemów i potrzeb społecaych spoleczności

Iokalnej, przeprowadzonych wśród miesŻkańców poszczególnych sołectw gminy;

. analizy Śrategicznej SWoT Gminy (mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń);

o okeślenia misji i wizji olaz celów strategicmych i celów szczegolowych (operacyjnych);

. propozycji harmonogramu realizacji celów strategicznych

. okeślęnia zasad monitoringu i ewaluacjj \łdrożenia strategii;

. opisu procedu aktualizacji dokumentu;

o propozycji aódeł finansowania \łaźnych zadań okeślonych w strategii.

zawartość niniejszego dol:umęntu wynika także z nowych możliwości, zrviązanych

ze wsą)ieniem naszego kaju do Unii Europejskiej w maju 2004 r. Gmina Roźwienica' jak kźda

ffii:*,
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gnina w Polsce staje przed wyzwanień Pozyskiwania funduszy strukfu.alnych na rozwój

lokalny, w tym w szczególności na działania w zakresie polityki społecznej'

Istomy wpb.\ł na treśó - niniejszego dokumentu ma takŻe udział Gminy RoŹwienica

w Poakcesvinvm Proqramie wspierania obszarów wiejskich i przyznanie gminie dotacji

z Prograrnu Integracji społecznej. Możliwość sfinansowania ze środków PIS wielu działań

dotycących integracji społecznej stanowi okazję do zainicjowania róznorodnych działań

z zak.esu integracji w pocŻątkowym olaesie wdlżania strategii (w latach 2008 _ 2009)'

Koordynowanie i rea|izację tych inicjatyw w gminie niewątpliwie ułatwi mef}łoryczne wsparcie

Konsultanta Regionalnego Programu Integracji Społecznej. Ale strategia niniejsza ma szerszy

zakrcs czasoqY i zadaniowy od realizacji PPWOW na terenie gminy' Ma także szersze ramy

finansowe od dotacji otrzymanej w ramach tego programu. Bezpośrednim skutkiem przysąlienia

Gminy do PPWoW.jest ol(eślenie zadań, które stanowią wyzwania dla całej spolecmości

lokalnej i podmiotów zainteresowanych poprawą s1tuacji społecznej mieszkańców gminy,

bowiem zasada wspóĘracy międzysekorowej jest jedn}m z fundamentalnych elemęntów

wykor:zystania dotacji z Programu Integracji społecznej. PaIherstwo i budowanie lokalnych

koalicjijest także istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy ocenie wniosków o dotacje np.

z ProgBmu opencyjnego Kapitał Ludzki, znacmie zwiększającym szarrse na otlzymanie

wsparcia finansowego.

strategia ma niezwykle istotne znaczenie prakyczne. Prace nad jej opracowaniem umożliwiły

dokonanie analizy problemów lokalnych. Zarówno analiza danych ,,twardych" uzyskanych od

Gminy, wyniki badań ankietowych jak i informacje od uczestników warsztatów strategicmych

pozwoliły na zdiagnozowanie istotnych problemów społecznych mieszkańców omz ak1ualnych

możliwości Gminy w zakresie ich rozwiąywania. Porównanie rzeczywistej skali lokalnych

problemów (szczególnie tak powainych jak: bieda i ubóstwo, w tym zjawisko dziedziczenia

biedy' alkoholizm oraz bezrobocie) z zasobami 
',społecznymi" 

Gminy zmusza władze lokalne,

ale także całą społeczność (szkoły, inst)'tucje kultury, organizacje pozarządowe, Kościół itp.) do

refleksji i zaplanowania konlcetnych działań 
',zaradczych''. 

z diagnory sytuacji w Gminie

pfzygotowanej na potrŻeby Plogamu lntegracji Społecznej wynlka, że wiele bardzo istotnych

zagadnień społecznych nie było dotychczas wspieranych finansowo. Na przykład wspierane

dotychczas nie były tak ważne dziedziny jak: dostarczenie mieszkańcom wsparcia

lpecjalistycmego' 'Jozwłanie ofeńy r9zwoj.u3zieci'i'nbdzięzy, rozwiąz}ĄVania problęąów

,f'* 8
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opiekuńczo-wychowawczych' pomoc ofialrom przemocy w lodzinie. Zarówno prace nad Planem

Działania w ramach PIs jak i nad samą strategią były okazją do zastanowienia się zarówno nad

problemami jak i nad koDketn}mi rozwiązaniami, ich realiŻatorami i moŹliwościami pozyskania

środków finansowych. Dlatego właśnie rozdział strategii, dotyczący misji, wizji oraz celów

strategicznych i operacyjnych \łmz z hamonogramem i realizatorami poszczególnych działań

jest najbardziej plaktycŻną i najistotniejszą w aspekcie rozwią1rłania lokalnych problemów

częścią niniejszego dokumentu. o związku Planu Działania Gminy Roźwienica, realizowanego

w nmach PPwow ze strategią piszemy szerzej w Rozdziale 3. strategicme kierunki rozwoju

Gminy i regionu' Warto jednak podkreś]ić, że ze względów formalnych sąto dokumenty w pełni

spójne plan wyrika Ż założeń strategii. Strategia określa jednak zadania w szerszych nmach

czaso\łych i obejmuje rvięcej zagadnień mer}torycmych.

Także ze względów plal1ycznych większość osób (przedstawicieli lokalnej społeczności)

zaungaŹowanych w opracowanie stategii ucuestniczyła w spotkaniach, dotyczących opracowania

Planu działania i wdrożenia PPwow na terenie Gminy.

okres realiŻacii strategii Rozwiazvwania Problemów społecznych d|a Gminv Roźwienica

przYieto na lata 2008-2014. co ułatwi władzom samorządowym realizację zadali w ramach

nowego okresu programowania fturduszy strukturalnych.

Dokument został opracorvany przez zespól Roboczy, w skład, kórego weszli repreŻentanci

Gminy: władz lokalnych - wójt Gminy Roźwienica, seketarz, Radni, Kierownik i pracownicy

Gminnego ośrodka Pomocy Społecmej, rePrezęntanci miesŻkaliców _ sołtysi Rońłienicy,

Rudolowic, woli Roźwienickiej, cząstkowic, czudowic, Bystrowic, więckowic, T}łniowic'

choźowa, węgierki, woli węgierskiej' Przedstawiciele środowisk pozarządowych (m.in.

stowarzyszenja Kół Gospodyl Wiejskich Gminy Roźrvienica, osP' LZs)' ieplezentanci

placówek oświatowych z terenu Gminy (dyrekorzy szkol podstawowych i gimnazjum), ośrodka

zdrowia' placówek L_ulturalnych oraz Kościoła Katolickiego. Powyższy skład zespołu Roboczego

ulegał zawężeniu do Podzespołów Roboczych, zależnie od potrzęb procesu planowania

i tematyki okeślonego wź[sztatu paltycypacyjnego. Ze strony Gminy prace w Zespole

Roboczym koordynowała Pani Ewa chmiel 'inspektor ds' pozyskiwania funduszy ipromocji.

Łącmie w przygotowanie strategii bezpośrednio zaangźowanych było ponad 30 przedstawicieli

społeczności lokalnej, a pośrednio (poprzez udział w badaniu ankietowym, możliwość zgłoszenia

_L ą,"-*"." runoac]a Ro oju Demokaqi Lokalnej - Rżeszowski oś.odek samożądu Tełłorialnego
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poprawek do st.ategii w ramach konsultacji itp.) znacznie większa replezentacja mieszkańców

Gminy.

sklad zespolu Roboczego do spraw opncowania strategii RPs w Gminie Roź"rvi€nica:

Franciszek Liszka sekletarŻ Gminv Roźwienica

Zofia Kaciuba Kierownik GOPS

Ewa Chmiel Pracownik UG Roźwienica

PreŻes stowarzyszenia KGW Gminy Roźwienica

Tadelsz Gwóźdź Placownik GoPs Roźwienica

Anna Kędziora Radna Rady Gminy Roźwienica

Andrzej Byrwa Radny Rady Gminy Roźwienica

Maria Paszc7vńska Koordynato. Gminny Komisji Rozwiąz}rłanla
Problemów A1kohoIowvch

Elżbieta Rusinko Dyrektor Zespofu Szkoł w Roźwienicy

stanislaw Piątek Dyrektor Zespołu szkół w Tyniowicach

Anna Pająk Pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej

.lolanta wilewŚka Pr'zewodnicząca KGw wola węgierska

stanisława szpak Przewodnicząca KGw więckowice

Ma a Gemra Sołtys wsi cząstkowjce, v-ce Prezes Stowarzyszenia

KGw Gminy Roźwienica

stanisła\ł Małka Sołtvs wsi Roźwienica

Ańur Baran SoĘs wsi Węgierka

JózefKud Sołtvs wsi Rudołowice

Roman Potocmy Sołtvs wsi Chorzów .

Agnieszka Kos skarbnik oSP Cząstkowice

Renata Crzeszczak Stowarzyszenie KGw Gminy Roźwienica

Jan Paszcarlski Gminnv Komendant C)SP

stanisław Baran Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudołowicach

Bożena Kopeć v-ce Prezes stowarzyszenia Kół cospodyń Wiejskich

Gminy Roźwienica

_L opracowane: runaacja RoMlu DeńokraĆji Lokalnej - RŹeszowski ośrodek samożądu Ter}'lo.ialnego
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Romana Janiak Przewodnicząca KGW Chorz ów

Eugeniusz opałko Dyrektor Zespołu szloł w węgierce

Rvszard Kos Radny Rady Gminy Roźwienica

Adam Szczepanik sołtvs wsi Bvstrowice

Anna Potoczna Pracow ik UG Roźwienica

Jerzy Głogowski Radny Rady Gminy Roźwienica

w ramach Pfogramu Integacji Społecznej także ukonsq'tuował się Zespól Roboczy, którego

skład w duzej mieże pokrywa się z powyższa lisą osób. Do Zespołu Roboczego wdruŹającego

Program Integracji społecznej na terenie Gminy naleŹą

. F.anciszek Liszka - Seketarz gminy

. Zofia Kaciuba - Kierownik GOPS

. Tadeusz Gwóźdź pracowrrik GoPS Roźwienica

. Elżbieta Rusinko _ d}.rektor ominnego Gimnazjum w Roźwienicy

. Jolanta wilewska _ Pźewodnicząca KGw wola węgierska

o Anna Kędziora _ radna Rady cminy Roźwienica

. Maria Gemra sołtys wsi cząstkowice' v-ce prezes stoważyszenia KGw Roźwienica

. Stanisłarva szpak _ Przewodnicząca Kcw Więckowice

. Maria Paszczyńska _ Koordynatol Gm. Komisji Rozwiązyrłania Problernów Alkoholowych

. Artur Baran 'sohys Wsi Węgierka

. stanisław Piątek _ dyrektor zespołu Szkoł w Tyniowicach

. Andrzej Byrwa_ radny Rady Gminy Roźwienica

r JózefKud soh)s wsi Rudoło\łice

. slanisla\ł Małka - sohys Wsi Rożu ienica

. Anna Pająk - pracownik cminnej Biblioteki Publicmej

. Roman PotocŻny sołtys wsi chorzów

o Ewa Chmiel prezes Stowarzyszenia KGW Gminy Roźwienica, pracownik UG Ro:Źwienica

. Adam Szczepanik soh)s Wsi B)strowice.

To osoby powyższe były najbańziq ŻA^igzrŻowane w opt lcowanie Strategii i deklarują aLtywny

udział w.ręalizacji poszczególnych celów operacyjnych, zawartych w.tym 'dokumencie.

,t::;rE;" I I
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opiekę meryłoryczną na całością prac warsztatowych oraz zawańością niniejszego dokumentu

sprawowała Pani Barbara Ciurko Konsultant Regionalny Programu Integracji Społecmej.

PPWOW.

Za otganizację prac na dokuńentem, modelowMie warsztatów partycypacyjnych, sfużących

szerokim konsultacjom społeczn}m, przeprowadzenie badań ankietowych oftz zawattość

dokumentu byli odpowiedzialni eksperci Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej -
Rzeszowskiego ośrodka samonądu Ter}4orialnego:

-PiohBuczek socjolog, moderator konsultacj i społecznych, osoba do kontaktu z Gminą

- Katarzyna Jedziniak - konsultant projektów z zakresu integracji społecznej.

osoby powyższe serdecznie dziękują za pomoc i aktywny udział w oplacowaniu niniejszego

dokumentu Panu inż. Tomaszowi Kotlińskiemu Wójtowi Gminy Roźwienica'

PrzewodnicŻącemu Rady Gminy oraz radn}łn, seketarzowi Gminy, sohysom, Kierowniczce

i praco$nikom GoPS, pracownikom Urzędu Gminy, d1,reldorom szkoł, przedstawicielom

inst}.tucji kultury, organizacji pozarządowych, uczestnikom prac w Zespole RobocŻ}m oraŻ

Podzespołach Roboczych, pani Ewie Chmiel osobie do kontaktu z Gminą oraz wszystkim

mieszkańcom Gminy Roźwienica za udział w warsŻtatach pa.tyc)?acyjnych, socjologicznych

badaniach i pomoc W uzyskaniu danych, dotyczących diagnozy problemów i zasobów Gminy

zakesie integacji społecznej'

ż.,,PRocEs PLANoWANIA sTRAfEGIczNEGÓ w cMINI{iroŹwrEMcA.
Proces planowania strategicznego i diagnoŻa s)'tuacji został zrealizowany w okesie wrzesień

2007 'marzec 2008 roku. Dodatkowo w okesie wżesień _ listopad 2008 roku niniejszy

dokument uzupełniono o rekomendacje wskazane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w piśmie z sierpnia br' o sygnaturze NK.II 0912-3.116/08 oraz zal1ualizowano o lokalnę

dol_umenty i ustalenia' opracowane w ramach Progiamu Integracji społecznej.

celem prac strategicznych w Gminie były:

. zebmnie danych statystycznych i informacji niezbędnych do opracowania charakterystyki

Gminy;

. zdiagnozowanie najistotniejszych problemów społeczrrych mieszkańców Gminy oraz analiza

lokalnych zasobów w zakesie integacji społecznej

!- -..opracowanie analizy SWOT Gminy;
t)
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. określenie misji i wizji polityki społecznej w Gminie;

. sprecyzowanie celów stratę8icznych i operacyjnych oraz harmonogramu realizacii

poszczególnych działań,_

w ramach partyc}pacyjnęj metody opracowania strategii w Gminie Ro:Źwienica przepro\ładŻono

następuj ące walsztaty:

- I warsztat strategiczny w dniu 27 wrześĄia 2007 roku. Celem tego warsŻatu było omówienie

ważnych zagadnień diagnozy sytuacji spolecznej w gminie. Swoje opinie prezentowały

inst}tucje i organizacje działające w zakesie integracji społecznej na te.enie gminy. Po

prezentacji opinii uczestnicy uczestniczyli w zogniskowanej dyskusji grupowej

o sposobach rozwiązywania problemów społecznych społecmości oraz o lokalnych

możliwościach zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców gminy.

- Il warsztat strategicmy w dniu 27 grudnia 2007 roku dotycŻył analiŻy problemów

spolecznych w gminie. Jego celem było określenie najwazniejszych problemów społecmych

mieszkańców gminy, okeślenie potrzeb społecmych oraz możliwości ich zaspokajania. ważn)m

e|ementem tego rvafsŹatu było spisanie i skategoryzowanie problemów lokalnych oraz

uporządkowanie ich wedlę stopnia wzności.

- III ]varsztat stmtegiczny w dniu 5 lutego br. - opracorływane analĘ SWoT. Analiza

zasobów wewnętrzrych gminy (silne i słabe strony polityki społecznej) oraz analiza otoczenia

zewnętrmego pod kątem szans i zagrożeń dla dalszego rozwoju polityki społecznej w gminie jest

przedstawiona w Rozdziale 8. niniejszego dokumentu.

- [v warsztat strategiczny w dniach 14 marca br. - określenie misji' wizji' celów strategicznych

oraz celów operacyjnych' Ustalęnie misji, wizji, prior!łetó'\ł strategicznych

i celów szczegółowych zostało p.zeprowadzone na podstawie analiŻy swoT oraz wyników

badan ankietowych. Członkowie Zespołu Roboczego żaproponowali swoje propozycje misji'

L1óIe stały się podstawą dla jej końcowej wersji, oddającej aspiracje miesŻkńców

i służącej długofalowemu lozwojowi społecznemu Gminy. Kolejny etap pracy warsztatowej

Ż Zespołem Roboczym dotyczył wyboru celów stfategicznych, a następnie doPrecyzowanie

celów operacyjnych dla zidentyfikowanych obszarów prior}tetowych polityki społecznej. zostały

powołane 3 zespoły Zadaniowe, które zajęły się dopracowaniem celów strategicznych.

Ponadto prŻeplowadzono na terenie Gminy kilka warsz'tatów ispotkań, Żwiązanych

z wdrażaniem Proglamu Integracji Społecmej- Ponieważ Plan Działania opracowany'wnmach
ll
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PIs, oparty jest na założeniach strategii i jest z nią ściśle związany można uznać' że spotkania

prowadzone pŹez Konsultanta Regionalnego to takżę ważny wkład w opracowanie niniejszego

dokumentu' w lamach Programu Integacji społecznej odbyły się następujące spotkania:

. 5 i, 29 luty 2008 - na spotkaniach dokonano analizy potrzeb Gminy w zakesie

rozwiąz}ĄVania istotnych problemów społecznych oraz w1brano skład Zespofu Roboczego;

. 14 i 2ó malca 2008 _ opraco\łJwano Plan Działania oraz harmono$am;

r 18 lr:wiecień 2008 _ rłybór Komisji Konkursowej oraz opracowanie planu finansowego;

. 26 cŻetwca 2008 spotkanie z Krajowym Koordynatorem Pls, dotyczące m.in' opraco\łania

procedur konkursowych;

. 19 sierpnia 2008 - akualizacja planu zapotrzebowania finansowego na Mw.2008 oraz

I kw. 2009 roku;

. 23 pńdziemika spotkanie Zespołu Roboczego, dotyczące ogłaszanych konkursów ofert.

Przy opracowaniu stategii stosowano metody pańycypacyjne, za|ecane przez RoPs oraz

MPiPS. Uwzględniająone doświadczenia moderatorów w opracowaniu stntegji społecznych d]a

kilku podkarpackich gmin z drugiej strony uwzględniała wiedzę i opinie szerokiego kręgu

pżedstawjcidi społeczności lokalnej. Dzięki temu udalo się opracować dokument

odpowiadający Źecz}'wistym pohzebom i aspiracjom społeczności lokalnej, który został

poddany możliwe szerokiej konsultacji społęcznej.

w procesie planowania strategicznego uwzględniono maks}malny stopięń usPołecŻ enia

dokumentu. w warsztatach pańyc}?acyjnych brała udział sŻeroka lepIezentacja społecŻności

lokalnej. Władze loka|ne zadbały także' aby projekt ''strategii rozwiązywania problemów

społecznych Gminy Roźwienica na lata 2008-2014' trafił do możliwie duŹego głona

zaintęresowanych. W tym celu plojek został przed przyjęciem go uchwałą Rady Gminy

zawieszony na shonie intemetowej Gminy' wydruk roboczej wersji dokumentu został też

udostępniony w GoPS oraz przesłany radnym, dyrektorom szkoł i placówek oświatowych,

organizacjom pozarządowym, sołtysom. Przedstawiciele społecmości zostali zaproszeni do

leLtury niniejszego dokumentu i przesylania ewentualnych uwag do Urzędu Gminy lub GoPs-u.

Konsultacie dokumenfu trwały w okesie kwiecień-maj br.

A oplacowanie: Fundaqa Ro&o]U Demokacji Lokalnej - Rzeszowski oŚrcdek samożądu Terylorulnego
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Prezentacja Strategii Rozwiązy'wania Problemów Społecznych odbyła się podczas posiedzenia

Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2008 .ohl, podczas hórej nastQiło przyjęcie strategii uchwałą

Rady Gminy RoŹwienica. ._

Proces planowania sbategicznego w ramach walsŹatów panycypacyjnych został uzupełniony

o zwiększające poziom paltyc}pacji badanie ankietowe. Sondż mięszkańców opańy

o zestandaryzowany kwestiona usz, służył przede wszystkim Żidentyfikowaniu istotnych

Problemów społecznych mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy. w celu uzyskania

możlirvie dużęgo stopnia rePrezentatywności badanej populacji zastosowano mętodę kwotowo-

losowego doboru respondentów' Ankieterom uświadomiono wagę udziafu w sonda]żu

odpowiednio dobranych ze względu na reprezentatywność próby grup mieszkańców' Szczególnie

zadbano o reprezentowanie w badaniu mieszkańców poszczególnych solectw, osób zagrożonych

marginalizacją (podopiecznych pomocy społecznej), różnych grup wiekowych

i zawodowych' o różnym statusie materialnym.

w wyniku podjętej pracy ankietowej pozyskano l34 kompletnych i nadających się do analizy

statystycznej Lwestionariuszy ankiet. RaDort z badania ankietowego został zamieszczony

w Rozdziale ..Problemv społeczne w analizie badań ankietowvch'''

Monitoring i ewaluacja.

Ponieważ strategiajest dokumentem dfugofalowym, ajednocześnie dotyczącym sfery społecznej,

w której mogą zachodzió dynamiczne zmiany, powinna być modyfikowana

i akfualizowana. Sposoby dokonywania aktua|izacji dokumentu zostĄ opisane w ostatnim

rozdziale niniejszego opmcowania. Aktualizacje dokumentu powinny być dokon)vane na

podstawie monitoringu i ewaluacji. Monitoring jest rozumiany jako proces systematycznego

zbierania informacji, służący ocenie postępów w osiąganiu zakłada[ych lezultatów' Przyjmuje

się, że dobrze plowadzony monitoring zapewnia aktywriy udział beneficjentów monitorowanych

działań. celem monitoringu jest:

- uzyskanie informacji niezbędnych do oceny postępów w realizacji shategii;

- usprawnienie systemu zarządzania i podej mowan ia decyzj i o koniecznych zmianach;

- doskonalęnie sposobu diagnozowania lokalnych potrzeb oraz projekowania i świadczenia

wybranych usług społecznych;

- zapewnienie lokalnym społecznościom, w tym odbiorcom oferowanych usług' wpływu

l5
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Monitoringiem objęte zostanąlóżne obszary ipoziomy realizacji strategii np.:

. monitoring kontekstu (aktualnego obrazu potrzeb społecznych na tle ogólnej s}łuacji

społeczno _ gospodarczej'w gminie/regionie) analizy takie powinny prowadzić jednostki

organizacyjne Ulzędu Gminy (np. coPs, szkoły), ale potrzebne dane można poŻyskiwać także

z inst}'tucji szczebla powiatowego (PUP' PCPR)' czy wojewódzkiego (np. RoPS' PUw' wUP'

Urząd Marszałkowski wojewódŹwa Podkarpackiego);

. monitoring finansowy, dotyczący bieżącej analizy wydatków przeznaczanych na zadania'

objęte shategią \ł tym ze środkó\ł własnych oraz pozyskanych ze źródeł Żewnętrznych'

otrzymanych dotacji na projekty ze sfery integracji społecznej. Pral1ycznym etapem wdrożenia

monitoringu finansowego będzie wykoźystanie i rozliczenie dotacji z Programu Integracji

Społecmej;

. monitoring produktów (wyników działań), rezultatów (korzyści/zmian, kórych

doświadczyli beneficjenci ostateczi, grupy docelowe), realizowany na podstawie badań

socjologicznych: technik ilościowych - badań ankietowych oraz jakościowych np.

zogniskowanych wyviadów grupowych FGI, pogłębionych w1łviadów ind}nviduach IDI;

o monitoring wykonania - czy wykonano to' co zaplanowano; w zaplano\łanym czasie,

prz) wykorzystaniu zaplanowanych zasobó\ł.

Metody gromadzenia danych będą obejmować m.in. analizę dokumentów, wiz}'ty terenowe,

badanie uż}'tkownikówóeneficjentów, panele ekspertów, w1rviaĄ z kluczowymi

reprezentantami insqtucji i organizacji integracji społecmej, metody uczestniczące: spotkania

warsżatowe' dyskusje grupowe, grupy foktrsowe itp., dol_umentowanie i pr-zetwarzanie danych

w systemie informatycznym.

Za wymieme wskażliki efelt1'wności realizacji strategii można uztać między innymi:

- ilość zlik\Ą ido\t an) ch barier architektoniczn5ch.

- ilość oddanych do uż}'tku lokali socjalnych,

- ilości w)Temontowanych, zmodemizowanych obiektów i infrastruktury komunalnej, służących

insqtucjom, o.ganiŻacjom, działających w sferze integracji społecznej,

- ilość kursów' szkoleń, staŹy itp. słuących akt}Ąłizacji bezrobotnych,

- ilość stwofzonych rniejsc pracy, w tym także dla osób niepełnosprawnych,

_ liczbę dzieci objętych edukacją elementama w stosunku do ogółu dzieci w gminie,

Z- op,aco*"n"' runoacla Roeoju D€moksqi Lokalnej - RŻesŻoEkiośrcdek samorządu Terylorialńego
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ló



stBlegiaRo iąz}Nania Problenów społ(mych Gminy Rożwimica na lata 2003_20I4

- liczĘ dzieci i młodzieży, którym udzielono specjalistycznej pomocy w zakesie diagnozowania

i eliminowania deficyó\ł rozwojowych,

_ ilość zajęć pozalekcyjnychi pozaszkolnych i liczba dzieci korzystających z tej oferty,

_liczbę rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, którym udzielono specjalistycznej

pomocy w tym zakesie,

- liczbę osób, objętych różnymi formarni profilaktyki uzależnień,

- liczbę osób uzależnionych, kórym udzielono wsparcia i pornocy terapeutycznej,

_ liczbę atrakcji (Żajęć, imprez ię.) organizowanych' głównie d|a dzieci i młodzieży, mających na

celu rozwój zaintelesorir'ań oraz promocję zdrowego stylu życia.

Ewaluacja stategii ma charakter okreso*ry oraz końcowy' Ewaluacja okresowa polega na ocenie,

czy realizowane działania są zgodne z zaplanowanymi czy prowadzą do oczekiwanych

rezultatów i czy nie są konieczne jakieś zniany. Zakładamy, ze będzie prowadzona minimum raz

do roku, a w pierwszym okesie wdrźania strategii (2008-2009) częściej raz na pół roku. Jej

wyniki posłużą przede wszystkim do ewentualnej korekcji, modylikacji realizowanych działań.

Celem głównym ewaluacji końcowej jest okreśJenie wańości stategii w odniesieniu do

wybranych ].T''teriów. Jako k}'teria oceny przyjmuje się następujące kryteńa: skuteczności,

efelt1'wności, odpowiedniości, uż}teczności oraz kryerium zapewniania pańyc}pacji społecznej'

Przedstawiciele Gminy wlaz z moderatoaami warsźatów sbategicmych analizowali różne

możliwości zaŻądzania strategią i sprawdzania efektów jej realizacji. Ze względów praktycztych

lv]znaczono jednego Koordynatora' odpowiedzialnego za całość realizacji strategii. Jest nim

Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy społecznej w Ro:Źwienicy. Poniewź jednak realizacja

strategii jest zadaniem macznie łYkacza poza obowiązki (i moŹliwości) jednej osoby powołany

został kilkuosobowy Zespół wdrazający, w skład kórego wchodzą m.in. trzej Koord)natorŻy

celów strategicznych. W skład Żespołu wdrażającego wchodzą przede wszystkim członkowie

Zespołu Roboczego, jako grupa akt)'$nie pracująca nad dol_umentęm i deklarująca dalsze

zaangżowanie w realizację. Zespół wdrazający t\oże poszeżyć s\łój skład, powołać

Podzespoły, zapraszać ekspeńów itp. zaleznie od potrzeb realizacji konkętnego zadania.

wójt i Rada Gminy będą ciałami doradczymi, a plzede rłszystkim kontrolnymi (Zespól

wdrźający będzie im składał sprawozdania z realiŻacji strategii).

Reasumując podmiotami skutecznego zarządzania sbategiąbędąprzede wszystkim:

. .Wqi'tj Rada Gminy RoĄdenica

a opracwan'e: ru.oacia Rofuoju Demokaqi Lokalnej - RzeszMki ośrcdek samoŹądu TeMońalnego
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. Koordynator Stategii

. Zespół wdrazający, w ramach któIego zostali wyznaczeni 3 Koordynatorzy realizacji

celów strategiczrrych'

system monito ngu, ewa7lacji ofuz zaaądzania lealizacją stategii w Gminie Roźwienica Żostał

opisany w Rozdziale ,latządzanie tealizacjąstrategii'' niniejszego dokumentu'

wdrażanie strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie zostanie

zainaugulo'wane od spotkania Koordynaton strategii z członkami Zespołu Wdrazającego.

Na spotkaniu zostaną \łybrane przez Koordynatora i Zespół najwazniejsze działania do realizacji

w 2009 loku. spotkanie takie odbędzie się nie najpóaiej niż miesiąc od przyjęcia strategii

uchwałą Rady Gminy' Kr}teria prior}tetyzacj i działań powinny byćjasno i precyzyjnie olaeślone

pŹez uczestników spotkania. Przykładowe kryłeria wyboru zadań, które można uŻnać za

priorltetowe to:

- pi|ność' okeśla ataczenie zadania pod względem kryterium czasu np. czy konketne działanie

nie wynika z koniecaności dostosowania do al1ualnego obowiązku prawnego, czy nie jest

odpowiedziąna palący problem społecmy itp.,

- wa]żność cz! Żadanie służy rozwiąz}'waniu najistotniejszych problemów lokalnych lub

przyczyni się do złagodzenia ich negatywnych,

_ dlugotrwalość reŻultatów _ czy wdrożone działania przyniosą trwałe Żmiany na lepsze, najak

długo realizacja zadania prŻyniesie pożf4ek dla społeczności lokalnej'

- oddziałrdanie - określa oddziaływanie na innych, niż bezpośredni adrcsaci zadania np. na inne

grupy społecŻne' na otoczenie adresatów działania,

- powszechność _.jak duża grupa mieszkańcóv/ skorzysta na realizacji działania

- akceptacja społeczna - czy realizacja zadania uzyska poparcie społecności lokalnej, czy

możliwa będzie szeroka współpraca międzysektorowa przy jego realizacji,

- prrygotowanie do rea|izacji -jak dfugiego okesu przygotowawczego rł}maga działanie,

- dostępność funduŚzy na realizację _ okeśla wagę działania w kontekście aktualnie

dostępnych zewnętrznych zródeł jego współfinansowania nP. ogłoszeń konL_ursów w ramach

poszczególnych prior''tetów PoKI.

wybór konkrętnych działań do realizacji zostanie przeprowadzony na postawie rangowania

(prz)pisania okeślonych wańości liczbowych) w kontekście powyższych kreriów

i będzie 'qdłwierciedlał bieżącą wiedzę oceniający'ch'jlrL''temat pilności, rvaż'ności, szans

,tE::* 18
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powodzenia danego zadania, jego efeków itp. taki proces planistyczny umożliwi realizację

programów/Drciektówbl@' ProgTamy będą realizowane w okresach locznych

oraz dłuźszych lub kótszych, w zależności od charakteru danego projektu.

Projekty i programy przyjmowane będą przez Radę Gminy lub w drodze zarządzenia Wójta

(zależnie od problematyki programu oraz pochodzenia i wysokości zaangażowanych środków do

jego realizacji) i będą one stanowić kolejne załączrriki do niniejszej Strategii. Podstawowym

kyerium opracowywania projektów będzie ich spójność z pźyjętymi w niniejszym dokumencie

strategicznymi kierunkami działań. Pierwszym proglamem! przyjętym W oparciu o strategię,

będzie Plan działania w ramach Programu Integracji społecznej na rok 2009.

Trzeba jednak podkreślić, że wybfu zadai do realizacji w 2009 roku (i latach kolejnych) nie

powinien ograniczać się do działań objętych planem Programu Integ.acji Społecznej. Należy

wskazać i realizować także inne działania (nie objęte Programem Integracji Społecznej), kóre

szerz ej dotyczą lokalnych problemów spolecznych.

3. STRATEGICZNf, KIERUNKI ROZWOJU GMINY I RXCIONU.

strategia posiada ścisłą korelację z następuj ącymi lokalnymi dokrmentami plan istyc zny m i :

- ,,struteqią Rozv'oju Glrliny Roźwienica", opracowaną przez RzeszowsĘ Agencję Rozwoju

Regionalnego w 1999 roku' spójność obu dokumentów strategicznych dotyczy przede wszystkim

okeślonych w tyrn dokumencie celó'w strategicznych w zakresie:

obszaru 3. ..oświata":

l' Zapewnienie dzieciom i młodzieży lepszych warunków dostępności do szkól na poziomie

podstawowym i gimnazjalnym,

2. KsŹałcenie dzieci i młodzieży nu wysokim poziomic

o-b5z4ĄL.ś!!ua-s!9!-_T!Ęs!}!Ł:
I. ZltięksŻenie dynamiki łcia kulturaInego i spońo\^ego \ł gminie

2. stworzenie dodatkowej płaszczyzny edukacyjnej dla dzieci i młodziezy

Zade'nia reallzź.cyjne:

- tworŻenie j ednostek kultury w poszczególnych sołectwach

- promocja spońu

- budowa boisk spońowych

obszaru 6' ..BeŻDieczeńśwo'': 

-.ł:E 19
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l. Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie

2. Inicjowanie i wspieranie samoobrony obyvatelskiej

strategia powstała w blisko{o lat temu i wymaga uakfualnienia. stanie się to między innymi na

podstawie niniejszego dokumentu.

- ,tlaaem Rozwoju Lokalnego Gminy RoźwieĄicą na lata 2004 _ 2r1J'' _ spójność z:

l. Priońtetem ..wzmocnienie regionalnei bazy ekonomicznei i zasobów ludzkich''

i wpisanymi tam działaniami:

l. Rozwój umiejęmości powiązany zpotrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicmego w regionie;

2. Reorientacja zawodowa osób odchodzących Ż rolnictwa;
! 3. Reorientac.ja zawodowa osób dotkniętychprocesami restrukturpacyjnymi;

4. Regionalne strategie innowacyjne itransfer wiedzy;

5. Promocja przedsiębiorczości:

lI. PrioMętem "Rozwói lokalnv'' i określonvmitam działaniami:

1. Rozwój obszarów wiejskich;

2. obszary przemysłowe i resfukfuryzowane;

3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (miejskich, poprzemysłowych, powojskowych);

4. MikroPrzedsiębiorstwa;

5. Lokalna in frast ru ktu ra edukacyjna.

III. Wvkazem zadan fakultatvwnvch planowanvch do realizacii na lata 2007 2013

_ Szczególnie w Dziale: oświata, wychowanie, gospodarka i sfera społeczna'

*' stategia została opracowana także w zgodności z Planami odnowy Miejscowości, które

opracowano dla trzech solectw w ramach realizacji projelłu Lokalnej Grupy Działania

,,Z tradycjąw nowoczesność'' w lamach Schemafu lI Pilotażowego ProgTamu Leade$:

- uPlan odnowy miejscowości Roźwienica ną Iąlą 2007 _ 2015'' spójność z wizją ońz

przyjętymi w Planie celami strategicznymi:

1. Rozwój zaplecza turystycmo-rekreacyjnego w Żurawcu

2. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego, w tym utworzenie placu zabaw dla dzieci,

3. Zapewnięnie funkcjonowania Wiejskiego Domu Kultury i stadionu,

4. Zapewnienie bezpiecznego poruszanja się wzdłuż i przez drogę nr 880.

#xŁ
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stategiajest takze spójna z zawartymi w Planie konketnymi działaniami d|a powyższych celów

strategicmych:

1.1' w}tyczenie i wykonan'ie ścieżki lowerowej'

1.2. wykonanie &ogi dojazdowej około 1 km,

1.3. Urządzenie pola biwakowego i parkingowego,

1.4' wykopanie około 3 ha stawu,

l.5. wykonanie Żadaszenia, ławek i grzybka (podłoga),

2.1' Wykonanie urządzeń dla dzieci na placu zabaw ftuśtawki, zjeżdżalnie, piasko\łnica),

2.2. Utworzenie placu zieleni około 0,2 ha (zasadzenie drzewek, postawienie ławek),

2.3. Modemizacja boiska szkolnego,

2.4. Ogrodzenie terenu boiska,

3.1. Zmiana konstrukcji dachowej Wiejskiego Domu Kultury, wykonanie elewacji

Z Żewnąlrz. rł}miana okien i drzrvi.

3.2. Przebudowa pomieszczeń itp. wewnątrz wlaz z instalacją co2 z piecem gzewczym,

instalacją eleltrycmą i wodąna świetlicę dla młodziezy z kawiarenką intemetową miejsce

spotkan członkiń KGw, salę do organizacji impteŻ \$az Ż zapleczefi pomocniczym tj. Luchnią

magŁynem naczń' sanitariatami, szatnią

3.3. Budowa zadaszenia nad trybunąprzy istniejącym boisku oraz remont budynku - zaplecza

socjalnego,

4.1. Wybudowanie chodnika do szkoły, apteki i ośrodka zdrowia około 1 km,

4'2. wykonanie chodnika około 800 m w kierunku woli Roźwienickiej'

4.3. Wykonanie chodnika przy drodze 880 około 400m'

4.4. Wykonanie przejścia przez skzyżowanie.

- 
',PIan 

odnowy miejscowości Cąstkowice ,ra ldld 2007 _ 2015'' _ zgodnÓść Ż w|zją z txzerna

celami strategicznymi:

l. oferta spędzania '\łolnego czasu' szczególnie dla młodzieży,

2. wzrost dochodów z turystyki,

3. Popmwa gospodarki pżestrzennej i infrastruktury drogowej

oraz przypisanymi celom poniższymi działaniami:

1.1. wyposźenie nowo wybudowanego boiska sportowego w trybuny dla kibiców

z zadaszeniem i szą1qię dla spońowcólt;

a *"co'*" Fundac]a Ro&oju Demokacji Lokalnej - Rćszo$s\i o9odek samtądu TeĄ'lońahego
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l.2. Modemizacja instalacji elektrycaej (wymiana przewodów z aluminium na miedź), wymiana

okien i drzwi, zmiana systemu ogrzewania w wiejskim Domu Kultury oraz ocieplenie tegoż

budynku;

l.3. Utworzenie sali komputelowej z lnternetem w Wiejskim Domu Kultury dostępnej dla

mieszkańców;

1.4. wyposazenie kuchni ijada]ni w wiejskim Domu Kulfury z przeznaczeniem na organizację

imprez kulturalnych, szkoleń, kursów oraz w meble, sprzęt AcD i nacz},nia;

1.5. zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z przezraczeniem na plac zabaw dla dzieci,

dokończenie plac przy grzybl_u oraz o8lodzenie całego telenu;

2'l. Budowa zbiomika wodnego w miejsce zlikwidowanego dŻikiego wysypiska śmieci

! i rozlewiska nieczystości;

2.2' Budowa kładki ł*zącej brzeg z wysepkąoraz infrastruktury (ławeczki, stoliki, słupki

z mediami(woda, energia, gM, kanalizacja);

2.J' obsadzenie lerenu Zielenią

2.4. wykonanie projeklu ścieżki rowerowej:

2.5. Wykonanie i oznakowanie ścieżki rowerowej;

3.1. Wykonanie planu szczegółowego dla wsi;

3.2. Modemizacja drogi powiatowej wraz z chodnikami.

-,PIan odnow, miejscowości Czudotłice na lata 2007 _ 2015'' _spójność niniejszej strategii

z c/terema celami strategicznlmi:

l. Atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu, szczególnie dla młodzieży szkolnej'

- 2. chodniki w całej wsi'

3. Większe dochody dla rolników z agroturystyki,

4. Atrakcyjne miejsca pracy dla młodzieży

oraz okleślonymi w Planie następującyrni działaniami.

l.l. Remont i modemizacja brrdynku remizo świetlicy oSP w Czudowicach - ocieplenie

i \łykonanie elewacji zew!ętznej, wykonanie systemu ogrzewania, wyposażenie pomieszczeń

przeznaczonych na ś'wietlicę dla młodzieży;

l.2' Zakup 4 komputerów z podłączeniem do Intemętu, drukarki, stolików, zestawu kina

domowego i sprzętu grająco- nagłaśniającego do Świetlicy Wiejskiej @om StaŹaka);

1.3. Zatrudtie!ie I osoby animatora hrlturyw Swietlicy Wiejskiej;
-Ęj:3. 22
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l.4. Zakup mebli kuchennych, naczyń stołowych, sprzęfu AGD do kuchni dla Koła cospodyń

Wiejskich;

1'5. Budowa zaplecza spoltowego _ wykonanie boiska do gry w piłkę nozną siatkową Żakup

ŚprŻętu sportowego siatki, piłki, stół do tenisa stolowego;

2.l. Budowa chodników przy głóułrej drodze l500 m;

2.2. opracowanie koncepcji dla Żapewnienia Internetu w całej wsi (np. hot spot);

3.1. organiŻacja spotkania z właścicielem stadniny koni w celu ornówienia możliwości

współpracy;

3.2. RozpoŻnanie wśród mieszkańców zainteresowania agrofu rystyką

3.3- Szkolenia na temat agroturystyki;

l 3.4. Utworzenie i oznakowanie ścieżek rowerowych i spacerowych;

].5' W),qczenie ścieżek jazdy konnej:

4.l. wyszukanie terenów pod inwestycje gospodarcze i wykonanie oferty;

4.2. Umieszczenie ofety gospodarczej wsi w agencjach rozwoju itp.;

4.3. Konsultacje w zakresie podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej.

Na poziomie wojewódzkim niniejszy dokument jest spójny ze ,,,.s''ategią Rozwoju Wojewódz|wa

Podhafpdckiego nd lala 2007 - 2020"' ptzyjętą 20 p'd.,ździeńika 2006 r. przez sejmik

wo.jewództwa Podkarpackiego. W obszarze strategicznym ',Zabezpieczenie spolecme''

Żapisano: ,'zidentyfikowane w shategii działania kierunkowe w t}m obszarze powinny być

realizowanę ń. in. poprŻez rozbudowę i modernizacje niezbędnej infrastruktury oraz rozwój

zawodowy kadr pomocy społecmej' w}'rnaga to prowadzenia komp|eksowych działań

skierowanych głównie do osób za$ożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Efektem tych działań powinno być przede wszystkim ograniczęnie sfery ubóstwa skajnego.

w tym celu niezbędne jest tworzenie właściwych wantnków dla rozwoju rodziny i opieki nad

dziećmi''. strategia niniejsŻa jest spójna z wieloma zapisami zawartymi w obszarze 7. Kapitał

społeczny oraz określonych dla niego celów strategicmych:

- wszechstronny rozwój kapitafu społecznego, umożliwiający pełne wykorzystanie potencjafu

i możliwości rozwoju osobistego mieszkańców regionu.

Priorltet l: Poprawa jakości systemu edukacji jako warunek pogłębiania wiedzy i wzrostu

kompetencji.

Prior}tet 2: wzmocn ienie j akQściowego rozwoj u 2asobów pracy rąio-1111'

,f*ffi 23
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Prior}tet 3: Rozwój kultury'

Prior}łet 4: wspieranie rozwoju społeczeństwa ob}nvatelskiego.

Podobnie jest w prz}Tadkuobszaru l0. Zabeąieczenie społecme i jego celach strategicznych:

Integracja działań w zakesie pomocy społecmej'

Prior}4et 1: Wspieranie działań na rzecz osób zagożonych marginalizacja i wykluczeniem

społeczn}m'

Prior},tet 2: Tworzenie warunków dla rozwoju rodziny i opieki nad dziećmi.

Priorlet 3: Rozbudowa i modemizacja infrastruktury pomocy społecznej oraz rozwój zawodowy

kadr pomocy społecznej.

Prior''tet 4: Propagowanie i rozwijanie ob).watelskiego uczestnictwa w zaspoka.janiu ludzkich

- potrzeb.

Ponadto na szczeblu kajowym Strategiajest zgodna z:

- założeniŃni Programu operacyjnego Kapitał Ludzki' któIego finansowanie odbyva się ze

środków Europejskiego Funduszu Społecmego w zakesie przeciwdziałania zjawisku

wykluczenia społecznego, promowania aktlł'rtej polityki społecznej poprzez wsparcie grup

szczególnego ryzyka, akt}'wnej polityki rpku pracy i wyrównywania szans kobiet na rynku

pracy!

_ działaniami przewidzianymi do realizacji w lamach Zinteglowanego Plog€mu operacyjnego

Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w zakesie rozwoju umiejętności powiąanego z pohzebami regionalnego rynku

pracy i możliwości kształcenia ustawicŻnego w regionie,

Na płaszczyźnie ogólnok.ajowej iwojewódŻkiej strategia pozostaje w zgodności z:

- slrategią Poliryki społęc7nej na lala 2007-20l3i

- strategią Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2007 - 20 1 3'

- strategiąroŻwoju edukacji na lata 2007 - 2013,

- strategią Państwa dla \/ftodzieży na lata2003 _ 2012'

- Narodową strategią Rozwoju Kultury na ]ata 2004 _ 2013,

_ Narodowym Ploglamem Profilaktyki i Rozwiąz1Tłarria Problemów Alkoholowych na lata

2006-2015 zgodnie z projektem z końca styc znia 2006 r.'

- Ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii z 29 lipca 2005I. (Dz' U. 2005 Nr l79)

_L opr""*nt, runoaqa Rołoju Demokracj] Lokahej - Rzeszowski ośrodek sańożądu Teryłonahego
35_055 Rz.sńw U Pżegńyk6 lel (rą3€26964. L,taxoł3507.ro eńail biu ló@!frd] żeŚzow pl ww'lldl'eŁWpl
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- Krajowym Planem Działań na RzecŻ Integracji Społecmej na lat^ 2004-2006, przyjętyfi przez

Radę Ministrów 21 września 2004 r.,

- strategią Rozwoju województwa Podkarpackiego,

- Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007 2013.,

- Poakcesyjnym Programem Wsparcia obszarów Wiejskich

- Programem Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej 2007 -2013, (Narodowe Strategiczne

Ramy Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 25 lipiec 2006 t.,

- założeniami reformy systemu integracji społecznej oraz służb społecznych

(projekt), Ministe$two Pracy i Polityki społecznej, warszawa, czelwiec 2006 r.

Przy opracowy'waniu dokumentu autorzy brali takze pod uwagę jego zgodność z przepisami
! 

następujących aktów prawnych:

. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 6t, poz. 593)

. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Dz' U' Nr 288' poz. 2255)

. Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych ońŻ zaliczce alimentacyjnej

z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 86, poz. 732)

. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 2l czerwca 2001 t. (Dz, U. Nr 11, poz.'134)

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

(Dz. U. Nr 99. poŻ. 1001)

. Ustawa o działalności poż}tl:u publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwiemia 2003 r.

(Dz. U. Nr 96, poz. 873)

. Ustawa o zabudnieniu socjalnym z dnia l3 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 122, poz. I143)

. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo\łi z dnia 26

pździemika 1982 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr l47,poz.1231)

. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 I' (Dz.U. z2003 t'Nt 24)

. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecaej omz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

z dnia 27 sierpnia 1997 t. (Dz.U. z )'997 t.Nt 123,poz 776).

ważnym dokumentem, z którym niniejsza strategia ma ścisłą korelację jest

''PIan Dzialanid Gminy Roźwierriclr''' opracowany w mmach Programu lntegracji społecznej

(PPwow) - Pierwsza wersja Planu została przyjęta przez RoPs w dniu 2 kwietnia 2008 roku.

PIan ten był następnie akualizowany w oparciu o wyniki prac warsŻatowych z Konsultantem

-L o'racowanie Fund.cja Roso]u D€ńokac.r'i Lokalnej - RŻesŻMki ośodek samożądu TeMorialnego
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l' Usługi dla dzieci i młodzieży - zorganizowanie kompleksowych usfug dla dzieci

i młodzieży \ł formie świetlic i zajęć pozalekcy.jnych oraz pozaszkolnych (spoftowo _

rekeacyjnych, edukacyjnycd, kulturalnych, w}Tórrnawczych) z uwzględnieniem altemat}'iłnych

form wyrówn}nvania szans edukacyjnych i wychowania przedszkolnego dla dzieci z wszystkich

miejscowości grniny:

. Zajęciareeulame i okolicmościowe

. Kołka zainteresowń (z możliwością dostępu do nowych tęchnologii m.in. lntemet

. PIogramy i zajęcia profiiaktyczne stacjoname i wyjazdowe

. wypocŻynek letni i zimowy ( m.in. ,,zielone przedszkola'')

. wyjazdy reheacyjno - edukacyjne: (m.in. basen, lodowisko, teatr)

. Zorganizowanie ,,mini siłowni" dla młodziezy w pomieszczeniach udostępnionych prze

Gminę /zaadoptowanie części boisk

. ,,altematywne place zabaw" w fomie zaadoptowanego rniejsca do bezpiecznej zabawy

najmłodszych mieszkańców pży istniejących przedszkolach

II. Usfugi dla lodzin - utworzenie Gminnego ośrodka Lokalnej Integracji Kulturalnej dla

mieszkaliców gminy w celu umożliwienia szerokiego dostępu do pełnej ofelry usfug olganizacji

czasu wolnego mieszkańcom wsŻystkich sołectw gminy

. organizacja i koordyracja działań świetlic śIodowiskowych _ wiejskich w zakesie

różnorodnych form integracyjnych.

. Imprezy inte$acyjne cykliczne i okolicznościowe: m'in.: spotkania, \łyjazdy, festyny'

igrzyska rodŻinne

III. Usługi łączone - zorganizowanie systemu usług poradniczych, edukacyjnych,

uzupełniających działania rehabilitacyjne i promujących zdrowie, dla osób starszych, samotnych'

członków rodzin z problemami, dzieci z trudnościami wychowawczymi

i zdrowotnymi oraz dla osób z fudnościami iproblemami osobistymi (m.in' korzystających

z pomocy GOPS).

. Punkt poradnictwa specjalistycznego: prawne, pedagogiczne, psychologiczne, terapeutyczne,

interwencyjne (dyżury), pomdnictwo zawodowe między innymi dla kobiet pozostających

dfu gotrwale na bezrobociu

. Grupy wsparcia, grupy samopomocowe! wolontariat młodzieżowy dla dzieci i starszych oraz

A opoco*anie: runaaqa Roeo]u oemokaqi Lokalnej - RćsŻoEkiośrodek samolządu Tery'lo alńego
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chorych

. wiz}ty specjalistów - lekarzy, dietetyków, białe niedzielę

organizacja cyk|u spotkań szkoleniowych i informacyjnych: ,,gminne super nianie'',

ńtownictwo medyczne dla lodzin, spotkania informacyjno _ szkoleniowe nt.: ,,zarządzdnie

domowym budżetem, hening umiejętności życiowych związanych z samodzielnością

i Żaradnością''.

w ramach wdrżania P]anu Działania cmina Roźrvienica przeprowadziła już 5 konl_ulsów

otwartych. Były to konkursy z zalresu:

l. organizacja wypocrynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu całej gminy, w tym:

o polkolonie dla dzieci i młodzieży z wszystkich sołectw gminy

o wyjazdy rekreacyjno - poznawcze

l programy i zajęcia stacjoname dostosowane do zainteresowari i potrzeb dzieci ] fiłodzieży.

2. wsparcie szkoleniorve ŻwięksŻające umiejętności i kompetencje liderów lokalnych Gminy

Roźwienica, w tym szkolenia warsŹatowe _ wyjazdowe, przykłady dobrych praktyk dla lidelów

lokalnych w zakresie akt}'wizacji i wsp&pracy społeczności, oraz pozyskiwania dodatkowych

zródeł finansowania inicjaty'v gminnych.

3. Utworzenie Gmintrego ośrodka Lokalnej Integracji Kulturalnej dla mieszkańców gminy

w celu umożliwienia szerokiego dostępu do pełnej oferty usfug organizacji cŻasu wolnego

mieszkańcom wszystkich sołectlv gminy, w tym:

. Żagospodalowanie budynku po szkole Podstawolvej w Roźwienicy poprzez przeprowadzenie

drobnych prac remontowych i malarskich,

. koord}nowanje i organizowanie działań świetlic środowiskowych w każdym sołectwie gminy

w zakesie różnorodnych form inte$acyjnych, takichjak; warsźaty, szkolenia, kutsy,

spot[ania dla mieslkańcóll gmin1 Roźwienica

4. organizacja imprez integr|cyjnych cyklicznych i okolicznościowych' w tym:

. organizowanie festynów, igrzysk rodzinnych, imprez okolicznościowych we wszystkich

sołectwach gminy,

. organizacja wycieczek dla mieszkańców gminy pod hasłem ''Pomajmy się lepiej by

wspołpracować"

_L op,"*"ni", runascja Ro&olu Deńokacji Lokalrej- RćsŻoBkiośrcdek samorząd! Tery'onahego
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. organizac.ia zajęo regulamyoh i okoliozrrościovych dla rlzieci i młodzieźry Ź t€f€nu csłej

gminy (kółka żaintefesowań, wl'jazdy edukacyjno'rckreacyjne, sportowe, zajęcia

wyńwlawcze, progmmy i zajęcia promująpe lokslne zwyczają kultrrę i tradycje'

5. zorganżownie sy'teuu usług porrdniczycĘ promujących zdI'owie dla mirxzkrńów

c.lcj gniny Roźwictricr. zorganiŻou/anie cyklu spotk8ń tzw ''bisłych niedziel'' z lekarzami

róznych specjalności' diebtykóv/' aby umożliwić jak największej licóie mieszkańów gminy

skot-zystanie Ż be4htnych porad oraz badań'

4. pol'sTAwowE INRoRMACJE o GMINIE RoźwIEI\lIcL

4.l. Położcnie gcograticae.

Lokalizacja Gminy Roźvi€nica to wschodnia czsć wojewrldztwa podkarpackiego' południowo_

zschod!'a cŻęść powi8fu jeroshwskiogo. c'minr stanowi ó,87% powielzcbni powiaur' który ma

pzede wszys&im przemysłowo-rolniozy charakter'

Jej sąsiadsmi ą gnriny: Pawlosiów PruchniŁ Rokieinicą chłopice (powiat jarosławski)'

Krzywczs (po\ir'iat prze myskt'1 otaz Zazwe (powiat przeworski).

żród lo : optacovanie v lane

Powierzchnia gnriny j€st rozlęgt& i zsjmuje plc.flię 71 klr'2' z cz.ego użrytki rolne ststlową 74%,

a użytki leśne 19% powierzchni gminy. Taki rozkład wskazuje oa dominację obvańw

rolniczych. Canina posiarla gór'ysą int€f€sując€ pod wzgl$em przyrodniczym tereny leśne

zaimujqpe 1355 ha $zozególnie Węgier*a i Wola Węgiersta położone w Prz€mysko

_ Dynowskim obszarze chronionym)' które

#!m.,

mogą być atrakcją hrrystyozną ofaz stanowić

z8
tt
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Dostęp do telefonii przewodowej i bez przewodorvej oraz lntemetu zapewniaią2 sieci radiowe

oraz neoshada. Operatorcm stacjonamej publicznej sieci telefonicmej jest Telekomunikacja

Po]ska S'A. Gmina obsługiwana jest także łącznością bezprzewodową przez opelatorów sieci

GSM.

W zakesie gospodarki odpadami zadania zlecono firmom zewnętrznym! które w1.woĄ odpady

na składowisko poŻa teren Gminy. odpady w}.wozi się raz w miesiącu' raz w roku odb1wa się

wywóz odpadów wielkogabar}4owych. Segregacja odpadów prowadzona jest indywidualnie,

w Sospodarstwach domowych.

4.2. Sytuacja d

Ludność zamieszkała w

/zamieszkania' ze stałym

mężczyzn i 3246 kobiet'

mieszkańców na l km2.

Tabela 2. slan ludności l Gminie Rożwie,e Rożwienica 6lah na sfudzipń 2007 f
::'{xxxxliczb'&lsilzktń&'

Rożwienica 784
Rudołowice l35l
Wola Roźwienicka 569
Cząstkowice 470
Czudowice 237
Bvstrowice 542
Więckowice 221

Tlniowice 493
Chorzów 303

Węgierka 841

wola węgierska 601

ogółem: 64t2
własne gmiłry

Ruch nahrralny według płci w roku 2007 wynosił 60 urodzin (w tym 35 mężczyzn i 25 kobiet) na

57 zgonów (31 kobiet i 26 mężczYn). Zanotowano więc dodatni prz}Tost nahrralny. Jest to dość

poŻ}tywna tendencja w porównaniu do 2006 roku, Gd zanotowano 80 zgonów i tylko 64 urodzeń

Gminie Roźwienica w 2007 roku wedfug Ęestru zameldowania

miejscem zameldowania wynosiła ogółem 6352 osób, w tym 3165

Gęstość zaludnienia w gminie o powierzchni 71,2 km2 wrłrosi 89,2

4,,, orc-*-i", runoacja Rodoju Demokacji Lokalnej - RŻeszowski ośrcdek samożądu Terylońalnego
3'065 Rz€szów ul'PżeŚmyk5 l€r (ąs626964 IllJlŁ(17)3507a20 email] biurc@fdlże*N.pl iw frdl'że'Ów pl
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saaĘia Rofulłyv&ia Prcblenów społcchJ,ch Gń'ny RoaMenica m lala 2003 20l4

zaplecze gospodarstw agroturystycŻnych. Zasoby wodne pochoduą przede wszystkim

z dwóch rzek Mleczki oraz Jodłówki. Klimat typowy dla Podgórza Karpackiego sprzyja pieszej

furystyce, dlatego okolica jcst potocznie naz}nvana 
''Małymi 

Bieszczadami". Przyciąga czystym

powietrzem, nieskażonym środowiskiem, bogactwem flory i fauny oraz zab}tkamj walt)mi

zobaczenia. Na szcŻególną uwagę zasługują zabykowe zespoĘ dworske w Czą,stkowicach

i Roźwienicy oraz Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja. Gmina posiada również

naturalne bogactwa w postaci w}'rnagającego oczyszczania' Żłoża Eazu ziemnego' Niska

opłacalność powoduje, że nie wydobywa się go na skalę przemysłową

Gminę, z siedzibą w Rońńenicy, tworzy 1l sołectw: Roźwienicą Rudołowice, Wola

Roźwienicka, cząstkowice, czudowice, Bystrowicej Więckowice, Tytiowice, Chorzów,

Węgierka, Wola Węgierska.

Tabela 1. Sołectwa Gminv Rryźwie ica

Zródło: dane własne Gminy

Roźwienica to gmina rolnicza' Główne upra\ły to zbożĄ i ruepak' zbożA. Przy istniejących

warunkach produkcji rolnicy w gminie osiągają lelat5łnie wysokie plony' Plony zbóż

ptzeklaczają 35 qĄa świadczy to o wysokim poziomie k-ultury lolnej' Głównym źródłem

utrzymania mieszkańców jest praca w gospodalstwie roln},rn oraz lóŹnego t}?u świadczenia

socjalnejak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych.

_L opraco.anie Fuńdacja Ro&oju Deńolracji Lokalńej - RzesŻoEki oś.odek samożądu Terytorialńego
35-055 Rz€.źw' ul PŹ.śmyk 3 i6l o 7) 36 26 964' c ]l* (Ą 35 a1 42o email: biuo@frd 'u*w'd vw 
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l. Bvstrowice 455,38 4,04

2. Chorzów 310,78 3,5

3. cząstkowice 443,14 4,2

4. CŻudowice 32r,98 3,4

5. Roźwienica 868,16 13,6

6. Rudołowice 871,68 l4,l
7. Tynio\Ą ice 321,2r J,8

8. Węgierka 1305,78 20

9, Więckowice 298,92 2,2

10. Wola Ro:iwienica 678,65 13,3

. wola węgierska 1009,87 ).7,5

ogółem '7.073,56 t00
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sĘLgi R@iq4wen łlhlmów społg6F! Gni'y Po'wi6io Lr. 2c$8'2o14

(ujemny wsloznik ló). Ujemqy wskaźrik zar{estowtno już w loku 20o4, kiedy ujemny

przyrost nrturalny wynosił ,,-3''. lustxuje to poniższy wytres.

vrhrcs 1. RLdr rran rrllly u G:rnt ie Rłźwbd@w lalach 2lN1-2007

2@2 2004 m07

żrMło: opmca łałie łłłasno na podstawie dan Ęh GUS
Analizujic licńę urodzeń i zgonów w oklcsie 2002 - 2007 moźna stwierdzić, Że lic"b' nIcdzph

w Grninie jest na zblżonynr pożornie (6o-6ó urodzeń rocznie), natomiast liozba zgonów miała

tend€{tcją 
'/aostową 

w latach 2004 _ 2006 na pożomio kilkun8shr proc€nt (odpowiędnio 57 - 69

_ 80 zgonów roczrrie)' W zvtiązkl z rym do 2007 roku ut zymywał się ujernny prŹ}tost

flafuialny. obrazuje to poniżsŻ8 tabela.

TatPlL 3. z6blriąri2 łforlzb, i uonów n iazfuńdw Roźr,ia.i@ w lótad, 2an 2 -nn7

' d@re rtdsne gnirry

Ujemly przFost nafutalny jest ogolnoknjową tendencją ktola wska.arje na starzenie się

społ€czeństwa. Prooęs t€ir charakteryzuje 3ię stBłym rł/zrostęm gnrpy ońb starszych oraz

wydłużieniem okresu tnłBnia prŻęoięftego łoia' Negstywne sku&i tego zjawiska wiąĄ się ze

wzrostetn kosztow ubeŻpiecz€rl i świadczęń socja'nych dla osob starszych a jednocześnie

marginalizacją ich wkładu w życie społecz,t€ i rozwój gospodarczy. Ujernny prŻyrost natrnlny
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sH.ń RodiEywEn !'Ddaó' s'oł@r! o6in' RoźYiEic B L|.2ńł"żar1

stanowi povr8lrry problem dlr społecz€rBtwe polskiego, talde Ż pou,odu zag'oż€nie ekpansją

demografi caą emigranów.

W Gminie Roźwieoicą pomimo ujemnego prryrostr nanrralnąo w ostatnich latacŁ lokEIn8

społecaność j€st młoda' Z danyoh demografioztvch za 2007 rok wvnika. ż 44 o/o mieszkańów

Gminv st8nowia osobv do 30 roku ż,yci8. Najliczrriejsze grupy wiekowe to osoby w więku l5-l9

lat (57l) oraz 2o-u lar (547)' Dość liczle są grupy najmłodsŻych mieszkańów c'niny np.

l 0 - 14 lat (494), 5 - 9 lat (353) oraz 0 - 4 la{ (288).

Taki rozkład wieku mieszkńów ma łpłrrv na poŻytywna ocenę popoĘi grup wiekowych

w aspekcie ęŁonomicanyu!. Mieszkńcry Gminy w wieku przedprcdukcyjnyn - poniżej 15 tst'

męźFzyzni stenowią 24,3 o/o ogiłtl ludności, w wieku produk yjnym _ 59,8 7o oraz w wielr'u

popmduL(Tjnym _ ló o/o. nu$Iujo to por Źsz!' wyk€s.

Wybes 2' LIieszkańq Gminy Roźwteiba Mfug ekonantcur'ch g p łt2ko}l'rch

lwlał 9.ldpaaduwny
p.odu!c}'ny

żnjdło: opmcovar'ie łt4słre ,rą Flstąwie dqwd, GUs

Mgacja wewnętrzn8 w 2oo7 roku pot8zuję, żP na 59 osób, które żamęldotł'&ło się w Grninie

wymeldoq,8ło się 73 osoby. Przycryn Ękiego statlu rzecży moźna upatyweć w aaloziełriu pracy

poz& miejscęm zamieszkanią pop.ąwy waftltków żrycla oraz zrniany miejsca zamieszkania

z povodu wsąrienia w zwiq,zek mełźóski i przoniosienir się do współnałżonka'

7( ocgmnie: rrłro.cl. Roeiu D..fula.di Loł.h€j - RŹęołdd ofud( s.l'mąau T€.yididneco
}:'065 tEBios ul PEMy( 6 l.l (Ją 36 ż 96{' i.l'ńt nł 6ó 07 420 Młl' buDofrd żw* pl W ńdrż*r'd
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se.l.gi Rwięllan PEuaów ŚpołMy{6 oDiny Róźwidis u Lr. 2m&2ol4

Pońwnująp staĘ migrrcji $,€wnętrzrld i zewnętraEj w l8t8ch 2004 _ 2007 moaa stwiedzió' ż€

do 2006 roku więcqj tdzi się z G'miny wyneldowyvnło' W 20o6 roku o 2 osoby więcej się

zameldowało, ale już w 2007 roku Gminie ',ubyło'' 
14 ooób.

wlkLs 3. Migrącja ludndci Gndny Roźtłiałicl t laluh 2lXX'2lN7

--a- zamaHowanla
--a-'ymadlowanłe

Żr&lo: opracołanie vła9ne ną płłdsawie darych GUs
Według lrognoz dla powish! jarosłBBskiogo ludność w Grninie Roźwierrica wzrośnie do 2010

loku o około 248 osob w stosunku do 20oó roku_

TaMą 6 Ludałść na laenb futfuu JarcsłłloskĘo.

- - - - -- nne*ć łg .trn - ż0ol P'lgroa '. ro} ' 2gl9Lp''Gjmt 3rlff' rr meo s l.l2.ulel l99s I mlo zootI i 19eo "-*---i----*i I , _ l

i ń Jaroslaw 4| '793 4l'8l4 4l'788 100.0 4l.80o 100'0

t. 'mt. Rady-". 4.939 5.700 5 687 115.1 5.700 109?l
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slral€gia Roeią }\v.ńia Prcblemów spÓłecarh cfiiny RÓźweńica na lat! 2008'20l4

Ponieważ plocesy mi$acyjne mieszkańców cminy, podobnie jak w całym kraju, w okesie

ostatnich latach są dość dynamiczne, dlatego trudno jednak okeślić, czy powyższe p.ognozy są

trafne i poddać analizie' Dość duża grupa mieszkańców gminy, szczególnie młodych, wyjechała

do Europy Zachodniej (głównie Anglii, lrlandii, Niemiec) w poszukiwaniu pracy

i lepszych zarobków. Analizując wyniki badań, dotyczących zjawiska emigracji Żarobkowej

,,Polacy w Wielkiej Bqłanii i lrlandii" realizowanych przez ośrodek badań społecznych ,,ARC

Rynek i opinia'' na próbie ogólnopolskiej, takźe na Podkaęaciu można jednak stwierdzić, że

zjawisko wyjazdów z Podkaęacia za $anicę jest dość masowe i dotyczy głównie ważnej dla

rozwoju regionu grupy mieszkańców - ludzi młodych' wykształconych, aktywnych

i przedsiębiorczych. Niewątpliwie narastanie tego procesu przyniesie skutki demograficŻne

i społeczne dla społeczności lokalnych (w tym negat)'\me jak ,,euro sieroctwo''' wyludnienie

gminy, kyzys rodŻin, trudności wychowawcŻe, wyjazdy ludzi młodych i przedsiębiorczych

trudno j ednak okeślić ich skalę bez przeprowadzenia wnik]iwych analiz.

5. sYsTf,M PoMocY sPoŁEczI\łEJ w GMINrf,.

Pomoc społeczna powstała, by umożliwiać przezwyciężanie trudnych s}.tuacji życiowych tym,

którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby

i możliwości. Ma wspierać ich w wysiłkach anierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb

i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka' Zadaniem pomocy

społecznej jest także zapobieganie trudnym syuacjom życiowm przez podejmowanie działań

zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integacji ze środowiskiem. Pomoc

społeczną organizuje samorząd terytorialny na poziomie gnrin. Realizując zadania pomocy

społecznej wspóĘracuje on na zasadzie paltne$twa, z organizacjami pozarządowymi, Kościołem

Katolickim' innymi kościołami, zwi@kami wyznanio$Tmi oraz osobami fizycznymi i prawnymi'

Pomoc społeczna po|ega w szczególności na:

o pn:yznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

o pracy socjalnej,

o prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastrukfury socjalnej,

o analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrŻebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

Główne cele oomocv soołecznei to:

a oo,u, *"ni" Fundacja Rosoj! Demokrac]l Lokalrej - Rzeszoski oŚrodek samoŹądu Terytoriahego
35-a65 Rz.sŻów' ul Pżesmyk 6 iel (17) 36 26 964' le] frdx (I a5 a7 42o ._m.i : biurc@lful Ź€l2ow'pl W frdl E6Ż .p|
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stalegia RołiąŻ}nmi' PlobleDów spo]ecmych Gnińy RÓźsimica na llb 2003-20l.1

- wspalcie osób i rodzin w przez\łyciężeniu trudnej q'tuacji życiowej, dopro\ładzenie

w miarę możliwości do ich zyciowego usamodŻielniania i umożliwienie im życia

w warunkach odpowiadających godności człowieka,

- zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nieposiadających dochodu

lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,

- zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom

i rodzinom o niskich dochodach' które w}magają okresowego wsparcia. zapewnienie

plofesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecmej, w Ęm przemocą

w rodzinie,

- integacja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,

- stwoŹenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym Żakesie osobom

posiadając}m obylvatelstwo polskie, mającym miejsce zamiesŻkania i przeb}'wającym na

terytorium Rzecz}?ospolitej Polskiej cudzoziemcom mając1m miejsce zamieszkania

iprzeb}'wającym na terytoriu.m Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym zeŻwolenie na

osiedlenie się, zgodę na poby tolerowany |ub status uchodźcy nadany w Rzecz}pospolitej

Polskiej, obywatelom państw człoŃowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru

Gospodarczego, przebywającym na ter}.torium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali

zezwolenie na poblt.

osoba lub rodŻiną ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka pomocy

społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy

wymagają uprzednio przeprowadŻenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu

środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie

pisemnej. od kżdej decyzji służy prawo odwołania.

Podstawą pmwną funkcjonowania pomocy społecznej od dnia l maja 2004 I. jest ustawa

Ż dnia 12 rnarca' 2004 r. o pońocy społecznej (Dz' U. Nr 64, poz. 593, zm. Dz. U. Nr 99, poz'

1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr ó4' poŻ. 5ó5, Nr 94, poz. 788, Nr l&, poz' 136ó, N. 175'

poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043).

Działaniami z zakresu pomocy społecmej w gminie RoŹwienica zajmuje się Gminny ośrodek

Pomocy Społecznej. Jest on jednostką organizacyjną gnriny, realizującą zadania własne

w zakesie pomocy społecznej, jak również zadania zlecone gminie z zakesu administracji

rządowej.
i''erźĄ 3ó

.L opracomnie: runaaqa RoMlu oemorrac]i Lokalnej - RżesŻowski oŚrodek samoŹądu l eMorialnego
3s065 RŹ.sŻów u PżeŚmyk 6 lel'(17)362696'{' lel'.r (17)3507420 em.l] blub@fd]'żeszow pl ww''ldlRegry pl



st'ategiaRo Ęłlaia Prcblemów spol€cmych cminy Ro^'cnica na lab 20o8_2ol4

Zespół Gminnego ośrodka Pomocy Soołecznei w Roźwienicv składa sie z 5 osób:

_ Kierownik oślodka,

_ 2 pracowników socjalnych;

- 1 aspirant pracy socjalnej,

_ 1 osoba świadcząca usługi opiekuńczych.

Wymóg określony w ustawie o pomocy społecznej mówiący o minimum 1 pracowniku

socjalnym przypadającym na 2000 mieszkańców niejest w pełni spełniony.

GOPS dysponuje pomieszczeniami w btrdynku Urzędu Gminy. stanowiska pracy wyposażone są

w 4 zestawy komputerowe oraz niezbędny sprzęt biurowy (urządzania wielofunkcyjne). w
realizacji zadań pomocy społecznej Gminny ośrodek Pomocy Społecznej współdziała przede

wszystkim z następując}mi inst}tucjami i podmiotami:

. Radą cminy i radnymi

o Gminną KomicjąRozwiązywania Problemów Alkoholowych

. Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

o placówkami służby zdrowia

. organizacjami społecznymi (przede wszystkim KGw, osP)'

. szkołami

. Kościołem Rzymsko-Katolickim i organizacjami katolickimi

. sołtysami.

wysokość otrz}m}'wanych przez Gminę dotacji ze skarbu państwa z przęmacŻeniem na pomoc

społecznąprzedstawia się następująco:

wydatki na pomoc społeczną w Gminie Roźwienica w ostatnich dwóch latach kształfują się na

porównywalnym poziomie.

Lata'wa , 2007
na zadania rłlnikaiące z usta\łl o ś!\iadczeniach rodzinn}ch Ż 485 604 2 609 453.86

na opłacenie ubezpieczenia zdaowotnego za pobieraiących świadczenia 5 812 99 7 128 1.7

na wvołate zasiłków śałvch i okesowych l33 934'5ó 156 341,09
Razem: 2 625 3't 1.55 Ż'172 923.12

A opraco$€nię' Fundada Ro4o]u oeńoklaqi Lokalnej - RŻesŻowski oyodek samożądu TeMońalnego
35_0€5 RzeŚzów ul Pżesmyk 6 lEl. (J7) 36 26 9e{' igl 

'ax 
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pomoc żecŻowa' w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
zapewnienie scbrcnienia
zapewnienie posilku s05 500
zapewnienie nieŻbędneso ubrania
usługi opiekuńcze (w tym specialistyczne) łącznie 6 5
bilet kedtowany

Razem: 6199r 6t 389
dane GoP.\ Rnźvienira

Na podstawie analizy danych GoPs, zamieszcŻonych w Diagnozie s}tuacji w Gminie (Program

Integracji społecŻnej) można takŹe okeślić wysokość wydatków Gminy, Żwiązanych

z lozwiązy'lvaniem poszczególnych problemóiv społęcznych w latach 200ó 2007. Najwięcej

środków wydatkowano na zapobieganie uzależnieniu alkoholowemu i w tej dŻiedzinie można

zaobselwować wzrost wydatków \ł okesie ostatnich dwóch |at do 17300 zł. Trzy azy
mniejsze środki finansowe były przeznaczone \\t 2007 roku na wsparcie rodzin wielodzietnych
_ 4800 zł. Na pomoc osobom pŹewlekle chorym i niepełnosprawn}m przeznaczono łącznie 6500

zł, na pomoc lodŻinom niepełnym _ 2300 zł, na wspalcie osób starszych - 1700 zł. w ostatnich

dwóch latach nie pfzeznaczano środków finansowych na tak wa''ne dziedziny jak

przeciwdziałanie bezrobociu, wsparcie specjalistyche d|a mieszkaliców' rozwią}.rvanie

problemów nietydolności opiekuńczo-wychowawczej, przeciwdziałanie przemocy w lodzinie

i pomoc jej ofiarom. wydatki na poszczególne rodzaje dziedzin przedstawia poniższe

zestawienię.

200ó
1. zapobieganie alkoholizmowi oraz zwalczanie iego skutków 13460 17300
2. pomoc bęzdomnym
J. walka z bezrobociem
4- rozwiianie ofeńv rozwoiu dzieci i młodzieżv
5, dostarczanie wsDarcia sDecialistvczneso
6. Dońoc osobom nieDełnosDrawnvm 2500 3000
/. rUZwl.lzyw llś ploo|śl||ow up|śKullC/o-wyclluwawl/ycn
8. pomoc osobom starszym 1500 1700
9. zapobieganie oraŻ pomoc ofiarom przemocY w rodzinie
l0. pomoc osobom Dżewlekle chorym 3000 3500
l l. wsparcie rodzin niepęłnych 2000 2300
l2. wsparcie rodzin wielodzi€tnYch 4000 4800
13. pomoc osobom uboeim

dane GoPS Roź:wienica

_L op,"*"n*, p'na.qa Roboju Demok?q Lokalnej- RćszMkiośrodek samożądu Terylo alnego
3H65 Rzesńw' ul Pu€smyk 6 le'(7)3626964' Ll,f.x (17)3507420 .ńai| b uro@lrdlneszow pl vw''dlEsŻ p]
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Zestawienie wydatków GoPS w Roźwienicy w 2007 loku przedstawia poniższa tabela'

Tdbeld 7. zestawieaie wldalków GoPs w Roź'łłienicy w 2007 ł.

'""""'- ' ro"lnv po.-oł -lĘĘ'lrTil
obięłch ilomocą

I. ZADANIA ZLECONE
oGoŁEM' w tym:

- Żasiłki stałe

- specja]istycŻne usfugi opiekuńcŻe dla
osób z zaburzeniami psychicmymi

- składki zdrowotne

- składkiemeryalno-rentowe

26

26

lt. ZADAMA wł-AsNE cMlNry

ocÓŁf,M, w tym:

416 286087 zl

51440 zł

90000 zł

I33I82 zł

l1465 zł

- zasiłkicelowe
_ zasiłki okresowe

86

84

245

1

posiłki

usługi opiekuńcze

pokry'\łanie wydatkó'w na
świadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym i bez dochodu i ty'tufu
ubezpieczenia

schronienie

zasiłek celowy (zdarzenie |osowe)

: dane GoPS Roźwienica

Analizując powyższe zestawienie wydatków GoPS w 2007 roku można stwierdzić, że:

. na zadania z|econa, które objęły 26 rodzin przeznaczono łącznie 66.34l zl,

zadaniami własnymi objęto 416 rodzin i przeznaczono na ten cel kwotę 286.087 zł;

. największe kwoty z wydatków GoPs zostały ptzeznaczone na: dożywianie _ l
zasiłki okresowe - 90.000 zł, Żasiłki celowe _ 5l.440 zł.

. na usługi opiekuńcze wydatkowano l l4ó5 zł i objęto nimi jedną rodzinę.

wydatki GoPS w latach 200l 2007 mozna porównać na podstawię danych ztabeli 8.

natomiast

33.182 zl,

*łśŁ
_L op,""*"n. punaacja Boeolu Demot ra(ji Lokalnej - Rćszo$kiośrcdek sańorządu TeMorialńego
3s65 Rzesńw' ul Puesmyk6 €l (17)362696a' ier'.x (17)3507420 eńa]l: bur@(rd ż*rfu pl vw 
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TąbeIą 8. Zesląwienie wlda(kórJ GoPs lł Roźwiełriq} w laląch 2001 - 2007

Formy pomocy w'ńość

świłdczeń w zl
2t01

Zadania zlecone t45 I 381.603 't9

Zadania własne gminy 196 I to:.ltz i żt
oGÓŁEM 2001 r. :. 484.190 I 100341

2002

Zadania zlecone i 426.oet l168

i Zadania własne gminy 1 271 : ).45.047 
]

-ocóLEM 

2002 " 439 ' 
sz l.l:d -

'. 14s.O47 l

100

25

75

2003
' 7'adania Ż|econe 14? 447.641 ']6

Zadania własne gminy 339 140.939

oGÓŁEM 2003 r.

i, 24
i-- loo486 588.580

2004

I Zadania zlecone '10 a t4ol46 -l
49

l Zadania własne gminy 330
: oGóŁEM 2004 r. i 400 283.798 l

143.652 l

r00
5l

2005

zad.'nia zleconę t7 56.846 21

Zadania własne gminy 3',16 2t1.4t3 79

oGoLEM 2005 r. 393 274.259 r00

200ó

Zadania z1ęcone l520 58.135

Zadania własne 8miny I 338.596420 85

oGÓŁEM 2006 r. 440 396.713 t00

2007

Zadania włas e gminy

Zaddnia zrecone : 66341 zl t9
2860817ł 8]

)

l

oGÓŁEM 2007 r. 'j 352428 zl 100

Zródło: dane GOPS Roźłłienica

ą]L opraco@nie: Fundacja RoM]u Demokaqi Lokalnei- RzesŻoBki ośrodek samouąd! Teł'lorialnego
35_065 Rześzów u'Pz.smyk6 lel'(]7)362696a' blłax (1ąa507420 &ma t biuro@frdlEesz
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A'nlizując powyżsŹe z€śtawieni& moijn8 midzy i lyEli stwierdzić' źe:

. licŻba rodzin objętych pomocą waosłe alacz4po 9ł 2oo2 i 2oo3 roku (z 341 do 48ó),

potełn utrzymywahsię na podobaym poziomie (ponad 40o rodzin rocańe);

lłykres 1. Liczła rudzbt kofqsbjącrch zporrocr GoB v m1-zw

6ł'0

500

4{to

300

dn
100

0
2@l M 2t6 zD07

Źr ło: opracowałie wlasne,vg dąn dl GoPs,ł Roź'vie icy
. ,'. okesi€ t}m widać strły, coroczty przFost liozby rodzin objętych wsparcie

w ramarh z&dań wł8snych grrriny (od 200l do 2007 poned dwukotty);

. od zoIJ4 roku aracąco anniejsŻa się liczba rodzin objętych pomocą GoPS w ramach

zadań zleconych;

o od 20o4 roku ponad dwukrottlie spada wartość udzielanyoh świadczń (z btisko 590 tyś

do ok' 2M tyś z0' od 2@5 roku ponownie n8stpił wziost łrrt'ośoi udzielanyoh

świadozert;

wykes 
', 

lyartość tdzblanych fudałń p?'z, GoPś tł ffi1 07

--a- li:żba rodzin

70omo

dxxxn
SUXm
{nno
3!l
2 Xno

to0m0
0

2q'1 2qxl 2oo5

Źródło: opracotłanie vłasne, vg danych GOPS l| Robłienicy

tl
A o*"*ni., rux.ci6 Roz{.ł'l D ola.c Lok hei - Rżo.zog*i okod€ł s.nlĘąd'' T'rńdi'hąo
osłeo n'* '; *v* o rj'flrlaańs6{ El/t''' l1435oi'' Mll bfuioolrd żE-e ol wwń!l'E6ep|
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st.&ń R@iłŻywon Preudół spół@Fń oDiny Roź*iaiM L!. 20o&rr'l

. od 2oo4 loku .u,a.tośc wyd8tków na zad&lia zl€cone zrn8lała trzykotnie

w stosuDku do zadĄĄ własnych (anriana urogulovań prawnyoh);

o wyrlatki GoPS na zsdsli8 vłasne grniny sysltmrtycztlio wzlastsją _ w 8n8lizo\łUtym

olaesie pomd trzykrotnie (że l03 tń w 200l roku do 338 w 20oó rolu);

o w 20o6 rohr wzrosł& liczb& rodzin objętych pomocąw ramach zadsń własnyclr) - głównie

2 powodu wzxosfu wsparoia w formie dożrywania'

Grnitny ośrodek Pomocy społ€canej w RoóńorĘ opńcz form pomocy pie ięźnej udziela

takż świadczell niepieniężnyoh. Jest to przede wszystkim praca socjalna oraz pomoo świadczona

prze prłoovników socjatnyclr np. przy załatwianiu spraw urzędowych, dopełianiu oke'ślonych

formalności, w pozyskiwaniu wiarygodnej informacji, poradnictwią &iałaniach wspieIających

pomyślny rczwój zańwno osób z jakiś vzgl$ów żagroźDnych jak i wszys&ich człoŃów

sfieczrrośoi' np. poprzez poradnie rodzinne.

w okresie 2oo2 _ Żctr7 możra zaobs€rv/ować dwukrotny waost wsparcia w formic

pozafinansowęj _ z 6l do 1l8.

Tab)4 g. Świadc?2rna ntąteni$'ltz uĘielotz pzez GoB Roźtłłicni@ lOtOch 2M1'20o7

Po'ody udziclcd' - rj.żbo rod'b kof'yltefipya z pomocy-
p.-"cy 7Ń -]żfm' 

'm{ i ar,s-a 20oó Wl 
,

Ęońoc w 'aiitwianlir to- 22 9 22 ]3' 42"
spraw urz$owych

P-ca ńj"Iil- _ - - il _l ąi i 62 51 16

ta'*- '-i_ sl - i l{ l sr --: & '-r gł _ 
ita

żraałoj aarre acps iłotwiiiń -

Liczba rodzin objętych vnparciem w zakesie załatwiania formalności urzędovych w olresie

zŃ2 _ 2oo1 systematycznie waastała (z 10 do 42). Także w przypadku wsparcia w zakesie

praoy socjalnej do 2oo7 roku moźla zauwa]źryó tłziost (2 5l do 76). Podsumowując rnoźna

stwierdzić, że lokalna pomoc społlx,ata zzcząła duą wagę przywiązy*ać do pracy

z podopiecalymi, w tym przy wykorzystsniu mętod aktywizująpyoh' komakn soojalnego' Takie

ć#iffi{, 42lt
_ó- oprawano' puna*l. Rożwdu oemrtad LolołEi - RE..otv3h ofu<H( s.mtądu Te cr'h'oo
35{65 Rżtjw, u PżMń6 t.ł 117) 36 26 96a' tel /bi (17)35074') eł'l b'utoo''d'żE pl wsi'!l'ż**'p{



sh.t si. Rwig}voi. Eot'leów społM}th osilyRóźwińi{ M Lb2m8_20l'r

działanie Ę spójnę z założęniemi niniejszej stet gii' któIa w sowicłr zapisach duży nscisk

kładzie na dźałania aktywizujqpe i samopomooow€.

lłybeł 6 Liaba rcdrh kolłsraJqc"ch zponny nicfuansoryJ GoB w anlam

80

to
60
50
ł0
30

20
10
0

--a- pomoc urzędowa

-a- praca rocjalna

2002 2003 2001 2005 2006 2007

ż:r h: opmanł,anie vłąsne, vg dan}Ęh GoPs v Roźulienicy

Jeżeti ohodzi o ilość rodzin objętych wsparoie coPS analiza danych GoPs wskazuje na dość

nnĘy wztoŚ w 2oo2 rolo] (o blisko loo rodzin). W 2003 roku liczbą ta jeszcze bardziej

wzrosłą 8le od 2oo4 mo'na zauwaźryć tenderrcję spadkową.

Bioąc pod urłagę poszozególne grupy odbiorców wsparcia GoPS w Rozwienicy rnożna

stwiefdzić, żę najozę,ściej wspienae ą dzieci i ańodzież - ponad 500 bełreflcjentow roczrrie,

objętych przc<le wsłs&im doirywianieur. NajnnĘ licarą gupę benefiojentów staoowią osoby

w podeszĘm wieku. Ilustuje to ponźszy wykes'

vrhres 6. Grr.w bnfickn óv prtoc? GoB w ląlą.ł, ń'xn

600

5{X}

ł00

Stxt

200

100

0

l ogoby !ńargze
ldzieci i mlodzież
tr rcdziny

2006 2007

ż:f&b!. oFacol|,a'ie'bsrrc, u, g deyh GoPs 1a) Roh)ie,,icy

rl
L ore.nie' Funo*i. RoM'u Ddnola lii L.łąrEj - Rże..ow!łi ct&!dd( sam'ża{U Terytcialn'go
i €6R,Jńi#;;a órizle6*96! E|'ł.i 07)35o'aD MEl buD@l'd @9w pl *w'lldlŹ*eP
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5.1. Świadczeiri:i rodzinne.

Świadczenia rodzinne sąprzewidziane w ustawodawstwie wszystkich państw członkowskich UE

i stanowią odrębny dział zabezpieczenia społecznego. Zakles przedmiotowy systemu świadczeń

rodzinnych oraz tlyb postępowania w sprawie ich udzielania leguluje ustawa

z dnia 28 listopada 2003 .. o świadczeniach rodzinnych (Dz' U' Nt 228 poz.2255 z późn. zm,).

Funkcjonujący system obejmuje świadczęnia realizowane wcześniej na podstawie prŻepisów

ustawy o Żasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz część świadczeń

(o charakerze obligatoryjnym skierowanych do rodzin z dziećmi ustawy o pomocy społecznej),

świadczenia dla wszystkich rodzin niepełnych w miejsce rozwiązań zawartych

w ustawie o funduszu a]imentacyjnym, kierowanych qlko do części tych rodzin oraz świadczenia

związane z edukac-ją dzieci, w tym w szczególności dzieci niepełnosprawnych'

zasiłek rodzinny jest podstawową formą wsparcia rodziny, mającą na celu częściowe pokycie

wydatkó\ł związanych z utrzymaniem dziecka.

Świadczenia rodzinne są regulowane przez poniższe akty prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U' NI l39

poz. 992 z 2006 r. z późń' zm.)

_ Rozporządzenie Ministra Polityki społecznej Ż dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu

i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Dz U. Nr l05 poz'88I z późn. zrn,/

_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006r w sprawie wysokości dochodu rodziny

albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny olaz

wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 130' poŻ. 903)

_ Ustawa z dnia 14 czelwca 19ó0 r' kodeks postępowania administracyjnego ,Dz. U. z 2000 r. Nr

98 poz. 1071 zpóźn' zrn'/

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i lodzinom, których posiadane dochody nie

przek.aczaj ą kr}.teriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencj i socjalnej.

od dnia l pździernika 2006 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód

nieprzekraczający kwoty 477 zł, natomiast dla osoby w rodzinie kwota 35l zł. Rada Gminy,

w drodze uchwały, moŹe podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego'

W Gminie Roźwienica w ro

okeso\ł€go objęto l70 rodzin

świadczeń.

ku 2007 świadczeniami o charakterze zasilku celowego olaz

, co kwotowo wynosiło 141440 zł i stanowiło 40 % wszystkich

a oo,""*"n" Fundac]a Roeoju Deńokacji Lokalnej - Rzeszowski oś.odek samoŹądu leMoria]nego
35'065 RŻ€sŻjw, ul' Pze9my(6 bl (7)3616964 t l./fax.(17)a507a20 tsńail biurc@fullŻ6sŻN.pl vW 
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5.2' opiekA nad dzieckiem i rodziną

Dokonująca się w Polsce transformacja ustrojowa stała się przyczyną wie]u procesó\ł

destrukcyjnych, zagrdżająeych społeczeńst\łu oraz co najważnie.jsze _ lodŻinie jako naturalnej,

podsta\łowej komólce tego społeczeństwa. systematycznie wzrasta ilość rodzin dysfunkcyjnych

i niewydolnych wychowawczo. P.oblemem jest bezrobocie, alkoholizm i ubóstwo, a także waost

agresji i radykalizacja przemocy wślód dzieci i młodzieży. Powiększają się różnice społeczne

i materialne.

Problemy dzieci i młodzieży 
',widziane" są najlepiej w śIodowisku lokalnym, stąd konieczność

tlvorzenia lokalnych systemów Profilaktyczro-wychowawczych. W dzisiejszej rzecz},wistości

samorząd powinien sl_upiać dzialania wszystkich insq4ucji i organizac.ji działających na rzecz

profilaktyki i pomocy dziecku i rodzinie.

Dla Gminy jest to Żadanie własne o charakterze obowiązkowym. (ań. l7ust.1, pkt.l3) ustawy

o pomocy spdecmej z dnia l2 marca 2004 roku.

Zakes pojęcia ,'profilaktyka i opieka nad dzieckiem i rodziną" w niniejszym opracowaniu

obejmuje system zintegTowanych działań zapobiegających Żagrcżeniom prawidłowego rozwoju

dziecka oraŻ Prawidłowego funkcjonowania jego rodziny, a w przypadlr-u braku opieki

rodzicielskiej pfzygotowywanie i organizowanie opieki zastępczej.

W szczególności obejmuje dbałośó o:

_ właściwe warunki życia dziecka,

- prawidłowość przebiegu procesów edukacji i wychowarria,

- respektowanie praw dziecka' zapelvnienie mu poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

- aktywny udział dzieci i ich lodzin w kultur-ze olaz tworzenie możliwości właściwego spędzania

czasu wolnego,

- tozwój zabezpieczeń społecznych' pomoc pozostającym w trudnej s}'tuacji materialnej

i rodzinnej,

- bezpieczeństwo i polądek publiczny w rodzinie'

GoPS w Roźwienicy lv praktyce współpracuje w tym zakesie z PCPR \ł Jarosławiu, sądami

i kuratorami, nauczycielami i pedagogami szkolnymi oraz personelem ośrodków zdrowia.

ogromną rolę w lźrmach działań GoPS-u stanowi praca socjalna na rzecz popral\T

funkcjonowania rodziny, głównie obejmu.jąca pomoc w rozwią1,rłaniu konfliktów rodzinnych

45

.a- op,""o*uni" Fundacia RoMi! Demokrac]j Lokalnej - Rzeszo$kiośrcdek samożądu Terytorialnego
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str'tegia Roeivynaia Poblenóq spo]ecbych cniny Rożwienlca ń! llla 2o08'2ol 4

imałżeńskich' doradŹwo w prowadzeniu gospodarctwa domowego i zarądzania budżetem

domowym, wsparcie rodziców niewydolnych opiekuńczo i wychowawczo'

Rozwiązywanie Ęzysów.w rodzinach, lr1óre mają złożone vzyczyny i najczęściej dotyka je

kilka problemów społecznych łącznie' wymaga podejścia wieloaspekowego. Działania nie mogą

być tylko skierowane na pomoc pojedynczym osobom np' uzależnionym od alkoholu.

Praca socjalna musi obejmować całe rodziny, gdyŹ zmiany w jej funkcjonowaniu stanowią

szansę na to, że następne pokolenie nie stanie się podopiecmymi pomocy społecŻnej. Takie

,'systemowe'' podejście do opieki nad dzieckiem i rodziną naj]€piej pŹedstawia umieszczenie

w niniejszej strategii Celu operacyjnego 2.4. ,'stworzenie gminnego systemu profilaĘki
i opieki nad dzieckiem i rodzind'. cel ten zawiera miedzy innymi takie kierunki działańjak:

_ opracowanie diagnozy potrzeb i problemów występujących w rodzinach z terenu 8miny,

- opracowanie gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

- rozwój poladnictwa specjalistycznego - indyłidualnego i grupowego w tym poradnictwa

psychologicmego, prawnego i socjalnego dla todzin z terenu gminy poprzez utworzenie punllu

poradnictwa rodzinnego,

_ rozwój środowiskowej pomocy dla lodzin niezaradnych życiowo i niewydolnych

wychowawcŻo poprŻez działania w formie pracy socjalnej, treningów i warsztatów w ich miejscu

zamieszkania.

Duże nadzieje w zakresie wsparcia rodzin GoPs wiąże z pozyskaniem dotacji z PoKL
i realizacją projeltów m'in' w zakesie zorganizowania środowiskowych form wsparcia rodziny

i dziecka popŹez utlvorzenie placówki wsparcia dziennego, świetlicy środowiskowej.

5.3. Powodi tidziilania

w 2007 I' najczęstszym powodem udzielania pomocy społecznej w Gminie Roźwienica było

ubóstwo - pomoc z tego t}tufu otrzymało 286 rodzin. W okesie 2o0I * 2001 liczba rodzin

wsparciem z tego powodu utrzym}'wała się na podobnym poziomie. Należy podkreślić, że

ubóstlvo jest z reguły efektem dfugotrwałego utrzym}nvania się w strefie niskich dochodów

i nie może być traktowane równowaŹnie z innymi,'typowymi'' powodami prz1znawania pomocy,

lecz jako powód współwystępujący. Analiza p.oblemu ubóstwa jest dość trudna

z powodu niesprecyzowanych k}łe ów, kiedy można mówić o ploblemie ubóstwa

w rodzinie. Z punku wiedŻenia analiz statystyczny_c}'kr)łerium dochodowe dość precyŻ'nie
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okeś|a ilość rodzin, L1órych dochody nie przekłaczają progu dochodowego' określonego

w ustawie, i które w związku z t}'rn mająprawo do kożystania ze świadczeń pomocy społecznej'

Jednak w bieżącej codziennej działalności pracownicy socjalni GoPs w Roźwienicy mają

trudności w obiekt}'wnym zdiagnozowaniu skali ubóstwa rv poszczególnych rodzinach.

W ich opinii kyerium dochodowe nie oddaje w pełni złożo ości problemu, bo na przykład wiele

rodzin, kóre nie wykazują żadnych dochodów (ze względu na szarą strefę, migrację zarobkową

itP.) tak naprawdę w stanie ubóstwa nie żyją Efekt udzielenia pomocy z pov/odu ubóstwa zależy

w dużej mierze od postawy podopiecznych GoPS' ich zaangżowania, dotyczącego aktywnej

wspołpracy celem pżezwyciężenia trudnej s1tuacji materialnej' Postawy roszczeniowe wśród

znaczącej większości klientólv pomocy społecznej oraz występujące zjawisko dziedziczenia

biedy powodują że udzielane wspa.cie ma charakter doraźny, ajednocześnie stały i nierolr-ujący

szans poprawy w perspeld',wie czasu.

W Gminie Rozrvienica spotykamy dwa t}?y ubóstwa:

- malginalne wynikające z ind)Ąvidualnych s)'tuacji życiowych (wielodzietność, podęszły wiek'

pozostawanie rv subkulturze ubogich); często wynika z braku bądź niskich kwalifikacjami

zawodowych;

- maso'we - o charakterze strukturalnym, utrwalonym, obejmującym wszystkie gospodarstwa

domowe osiągające dochody niezoacznie wyższe od minimum socjalnego.

Ubóstwo masowe stanowi obecnie jeden z najbardziej palących problemów społecaych

w Polsce. W przytoczonym podziale wato zwlócić uwagę na fakt, że wielodzietność znacząco

zwiększa w naszym kraju ,,szanse" na maleŻienie się w gronie rodzin ubogich i tojeszczejakoby

z własnej ,,winy''. Fakt ten jest żen\ljący' zwłaszcza w kontekście alamujących danych

demograficznych. Do ubóstwa o charakteŹe strul1uralnym naleĘ zaliczyć sluację rodzin osób

bezrobotnych, kórym niewiele brakuje do pŹekoczenia gpnicy ubóstwa' zwłaszcza

w przypadku bezlobocia o chaĘkteŹe dfugotMałym' Ta grupa społeczna ma duże szanse

powiększenia istniejącej juź subkultury ubóstwa d to poplzęz daleko idące uzależnienie się od

systemu świadczeń palistwowych i innych instyfucji'

w biedę popadają w nasŻym kaju osoby, ldóre do niedawna żyły na dostatecmym, a nawet

średnim poziomie ito niezależnie od stopnia kwalifikacji, walorów osobistych czy też

uż}'teczności dla społeczeństwa (np. pielęgniarki, nauczyciele). Często ta s},tuacja ich zaskakuje

i nie potrafiąsięjej skuteczn'ie.przeciwstawić. Ubożenie ludności ma skokowy charakter' s?ęrqki
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zasięg i szybkie tempo. odnosi się to zwłaszcza do tych, kórzy tracą pracę i do osób

pozostających na ich utrzymaniu (Smulska, l996)'

Bioąc pod uwagę poniźszy okes korzystania z pomocy GoPS Roźwienica (wg stanu na 3l

$rdnia 2007 I'): można stwierdzić, że głównym problemem społecznym w Gminie jest

chroniczna i długotrwała bieda:

- dojednego roku - 32

_ powyżej 1 roku _ 285 (bieda dfugotrwała)

- powvzei 5 lat_ 59 Óieda chroniczna).

Na drugim miejscu pod względem częstości udzielania pomocy przez GoPs klasyfikuje się

bezrobocie - z tego powodu pomocy udzielono w 2007 roku wsparcia 198 rodzinom.

W analizowanym okesie pierwszy znaczry waost liczby rodzin wspieranych z powodu

bezrobocia nastąpił w 2002 roku (o sto rodzin). Spadek nasąlił w 2004 roku (do 200 rodzin)' by

następnie w kolejnym roku Żnowu dość znacznie wzrosnąć. Długotrwały brak zatrudnienia ma

istotny wpł}.w nie tylko na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowychjak zakup ż1'wności,

odzieży, utrzymanie miejsca zamieszkania. w większości przypadków prowadzi także do

powstawania lub pogłębienia zjawisk patologii społecznej (uzależnień, przemocy), prowadzi do

niewydolności opiekuńczo-wychowawczej i konfliktów w rodzinach, prowadzi do negatFvnych

postaw społecmych - z jednej strony biemość' brak motywacji i wiary we własne możliwości,

obniżenie poczucia własnej wartości' a Ż drugiej strony postawy rosŻczeniowej' ,'cwaniactwo''

i korzystania z luk prawnych w systemie pomocy społecaej' dewaluowanie wartości pracy' Brak

stałego źródła dochodu, w1nikającego z braku zatrudnienia powoduje szybką degradację

ekonomicmą rodzin, obniŹając poziom życia mieszkańców. Brak środków finansowych jest

częsą barierą podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych, zdob)'wania nowych

umiejętności, a w konsekwencji podejmowania działań samopomocowych' Dlatego dfugotrwałe

beaobocie jest jedn}łn z czynników prowadzących do wykluczenia społecmego.

Trzecie miejsce pod względem licmy rodzin wspartych pomocą zajmuje niepeldoŚprawność

- z pomocy społecznej z tego powodu korŻystało w 2007 l' 97 todzin.

w 2005 roku liczba takich .odzin z wzosła o 20%' osoby niepełnospralvne borykają się

w Gminie z utrudnionym dostępem do specjalistycznej opieki medycmej, wysokimi kosztami

leczenia' trudnościami w rehabilitacji, dostępie do sprzętu rehabilitacyjnego ip.otez.

Ei::"łEIi"
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Podobna liczba rodzin jest objęta pomocą GoPs z powodu bezradności w Śprawach opieki

Vychowardczej - dotyczyło to grupy 89 rodzin. W opinii pracowników socjalnych w okesie

ostatnich kilku latach powodów niewydolność opiekuńczo-wychowawcza należy upatrywać

negatywnych skutkach migracji zarobkowej (niepełne rodziny, pozostawienie &ieci pod opieką

dziadków, kewnych itp')' Wiele rodzin z powodu zalobkowego wyjazdrr za granicę jednego lub

dwojga rodziców traci realną możliwośó sprawo\łania opieki wychowawczej nad dziećmi.

Kolejne miejsce wśród powodów korŻystania z pomocy społecmej zajmuje dlugotrwala

choroba _ 83 rodziny z tego powodu koŹysta z pomocy coPs. Analizując dane liczbowe w tym

aspekcie moźIa stwieldŻić, że w analizowan)łn okresie liczba ta waasta.

Kolejne miejsca wśród powodów wsparcia ze shony GoPs i zajmują

- wielodzietność z tego po\łodu w 2007 roku coPs wspierał 26 rodzin.

- rodzina niepelna - 2l wspieranych rodzin w 2007 roku;

- alkoholizm 19 rodzin objętych wsp.rciem. Można zaobserwować systematycmy \łzrost

liczby rodzin objętych wsparciem GoPS z tego powodu - od 2002 roku sześciokotny wzrost.

w 2007 roku był jeden przypadek wsparcia z powodu trudności w przystosowaniu się do życia

po opuszczeniu zakładu kamego.

GoPS nie odnotował potrzeby wsparcia z powodu ochrony macierzyństwa oraŻ problemu

bezdomności. Liczbowe oraz procentowe zestawienie powodów udzielania wspalcia z pomocy

społecznej w latach 2001 2007 na terenie Gminy Roźwienica przedstawiają poniższe tabela

oraz wykes.

Tabela 10. Po udzielania i rodzinom w Gminie 2001-2007*

.a- op,aco.ane' runaaqa Rodqu Demokracji Lokalnej - Rćszo$ki ośrodek sańożądu Terylo.iahego
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Wj'kas 16. Mr l!!rzi!,l4r'ra porrurq spobąr,cj |ł Gnćnb Rohłielią w 2007 mka
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Żffitc rp-"oroii" ,łąsne ra podstąłłie danyd, GoPs Roźwienica

5,{. oconr oćrcdb ponocy rpolccacj.

Działalność Gminnego ośrodka Pomocy Społeczrrej w opinii badarrych jest oc€nisnia

poŹrytywnię' Blisko óo yo r€spoudentow rna o lokalnej ośrodków pomocy społecarej dobą opinię

- 48'5 % oc€nio ją dobtzę' a l 0 o/o bardzo dobrze. Ponad co trŻeci pyt8ny j€st zdanią że oślodek

pomocy społecaej aspekt można ocanić średaio - 36 o/o.lyIniej, ż co dziesiąty ocerria praę

GoPsnęgatywnie_6%.

It
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wyhres L 'ILk oenbnr ł'st GoB w RoMcnbr?

żródło : opracowaie vłasne
ion;łsze'tauete przeastawieją oc€nę pomocy społ€cznej ze wzgldu na \łrżn€ cechy - płó,

oc€nę własnej sytuscji materialn€j, rodzsj Żatudnienis.

Tabla 11. Jah

ltYĘt łńerfuńsłl
I be.dzo dobrz.

O&re
trarcdnlo
liL.

,7%
9,7%
8'$)ó
2,5%

,7%
21,6%

GOPS p

żr& ło : opmcotł,aie v ła sne

lłpiej dzidania ośrcdka pomooy społecaej oo ą'ająrrlężł,z.yźni, _ @ trzeci ocoriaje dobme - 30

o/o' a 4'5 Yo bardzo dobze (odpowiedni w gnrpie kobięt j€st to 20 % qlskeŻBń 
'ta 

dobrze

i 5 yo na b$dzo dobrze). NajlepĘ GOPS postrzegają osoby, kto& swoją sluację tnaterialńą

ocgńająjako średnią (ponad 25 o/o wskazań ,,dobrze'' i 5 % na ,,bardzo dobrze'') oraz jako średnĘ

(1o % wskazń na ocerrą rtobą)' Negatywną opinię o pomocy społecaej ma.ią osoby' które

ocćlisją swoją sytuację materiaĘjako żą lub zdecydow8nie złą RozkM opinii na tem&t coPs

w aleźności od oc€ny własnej syruacji matoialnej prżędstawia poniższ8 tĄbeta'

Tabelt 12. Ocana GOB

dobrzo
śtgdnio
źb
ogóbm

s2%
m,1%
14,7%
2?/r

47,wÓ

4,5%
nł1
17 2%
22%

53,0%

,7%
1,5%

,0%

,0%

,0%
2,2%

9:t%
iA,5%

35,8%
1,5%

100,0%

badzo dobŻe
dobrze
ś{ednio
aą
ttldzo źE

osóbm

3,096
10,4%
s2%

,o%

1%
19,4%

5ł.
25,,a9(
'l9'49ó

1,5%

,0%
51,5%

,0%
1,5%
1,5%
2?r

,0%
5,2%
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Najl€piE dŹiał.nia olirodka pomocy społeczrrcj oceniają praoownicy instyfucji pńlicznej _ 14 %

wskazań na ocłnę dobą i 4'5 % na bardzo dobIą emęryci i rencśoi' _ co dziesĘty ocerria GoPS

dobrzp omz osoby niepracujęe lub beaobotre - ponad t0 % opioii pozytywnych'

Tatulo. Ii. (keru GOPS z.e

b&d
dobrŹe
Średnio

,7%

,7%

,7%

,o%

,o%
2,2%

,0%
5,2%
3,7%

,0%

,0%
9,0%

1,5%
14,2*
103%

1,5%

,7%
31,3%

22y.
8?ga
4,5%

,0%

,7%
15,7%

,7%
3,7%
3,7%

,0%

,0%
82%

,7%
3,0%
31%

,0%

,o%
7,5%

,7%
10,,t%
1,5%

,7%

,o%
't6,4%

Że
badŻo Źe
osóiem

żr lo : oprac alanie v la łe

6. Irtcntyfikacje nrjiltofuicjszych problcmów społeomych'

zdiagnozowania valnyó problemów społecayclr mieszkrńcow RoźwienĘ opisanych

w Ęrn rozdziale dokonano na podstawie analizy danych ,pastanycłr'' (statystyĘ zestawień

i danych GoPS) oraz w oparciu o wypowiedzi uczestników warszt8tów psftycypeoyjnych'

ó.1. Bicdr i rrbó'two.

z€st8wi€nie pov/odów udziel8tri8 pomocy socjolnej wskazuje na pow8lny p'oblem społęcztty

w Gnrinie, jakim jest ubóstwo zraoznej części mieszkańów' Powiększanie się obszaru biedy'

ubostwą edostEttu to dominujqpe zjawiska w dobie prŻ€dłuż8jąp€go się okręsu trzrsfomacji

w Potsce. Pojęcia t€ można stosoweó zamientrie, moźna t!ż uvtażać je za p€wttą skslę, gdzie

niedostatek to n8jsłabsŹs, 8 bieda _ n8jostr'ejsza forma ąjawiskł tjbóstiło to san niodoboru'

povodujqpy permanentry brak możliwości zapgwtlieoia elemerrtamych potrzeb' co prowadzi do

kryzysu, którego rodzino lub jodnostka nie ą w stanie przezwyciężryć o własnych siłach' bez

pomocy Ż zelinąt z' L]bóst\ł/o j€st zjawiskierą które t'zeba rozpatryłeć w dwoch aspekach:

ekonomiczrrym i duchowyn (DycŻęwski' 1993)' Czlowiek ubogi z jednej stony nie mą co jeść'

nie posiada dachu nad głową nie ma sią w oo ubrać, z drueiE Żflś saony poó8wiony jest

pocaucia bezpieozeństwa, jest os8motniony' a poprzez brak dosępu do szkoły ma ograniczoną

możliwość uoz€shictwB w żryciu publicanym' co spycha go na margin€s żyoia społ€canego'

Ubóstwo może dottnqp ozłowieka z winy jego samąo lub być rezultatem działonia cąmników

zelinętEnych. Można' zabm uzrlać je za zawinione wteav, eav powoduje Je alkoholt-an'

It
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oafhomania ĘdŻ patologiczia niozdolność podjęcia i kont}nuowani8 prac''

o nigawinionym ubó6trłie rnówi się, gdy człowiek otrzymuje tak niskie wynagodz€nią r9nĘ

lub emerytuĘ, że nię wystalcza mu ona na żrycie' mimo źp wcżąiniej prŻep'acÓwsł rzctelnie

odpowiednią itość lat (zawa da' 2oa t ').

o ocenę *łasnej sytuacji mateńalne.j zspytano ucz€stniłów badania arrkiotołego w Gminie

Rońńenics' W opinii połowy respondełrtow ich sytuaoję mat€ńaI!ą można okelślić jalo śre&lią

Jednak ponad co trzeci o},tany neqatvwnie ocenia swoie werunłi mlteńalne, w tym c' czwErty

ź:r., a 5 o/o bEfldzo ż|e. Co piąty ucŻ€shik sofldazu uweżĄ że jego sytuacja materi&ln8 jest dobra'

wykres 5, ocena$ł/'sr.ej syfu&cit Ńlilrrn j plzgz rrtbszkańotf Gnnry Rofu'ienlct

l bardzo dobże

ldobne
E ś].dnio

B żl€

l ba.dŻo źle

żr ło : opracołanie wlasłte
Taki rołład odpowiedzi wskazuje, że jest spor& grupa mieszkarrów Gtrliny' ktolzy są

przekonani o dużej dysproporcji midzy ich wannkami łoią a 
',stand8rdem'' 

źyci8 prz€cięhego

mieszLańca naszego krrju. Mimo publicznych informaoji o wzroście gospodarcaym' spadku

bęzrobocia i wyższych V/slaźlit8ch stopy lryciowej spora czdć mi€sz}ańców Roźwi€nicy nie

zau'eż popaw swojej s}'tuącji'

z dsnych Gops w Roźwienicy liynikĄ ż okrcs korzystania z pomocy społecznej z powodu złej

s}tuacji materialnej na t€renie cminy przedstawia się następujqpo:

- do j€dnęqo rołu - 32 rodzitrv.

- od l roku do 2 lat - 64 
'odzinv 

_ są to rodziny' którc zoalazły się w przejściowej trudnej

sytuacji ze wzgl$u na zd8rz€iiE losowE bądź inne sytuscje k'yzysor'/€ w rodzinie;

- od 3 do 5 lst - I E9 rodzin;

#aĘB.It
L oof.ffinlo: Fu'd*j. Rffiiu Daolc.i L.loh9j - fule dd o"!d€ł s'Mrau Tcrytdialnąo

-** 
*Jł;;':;;J"ń; tilią a6 ń16ł' t"lł"; rł35oiłro ma" moora rco'pl wl'ol"o 'u

53



slt!ł.gh R@ięywen Prcu6ów spd@!y.h cdily Roźwidis r I'r. 2008-2014

- od 6 do 12 lst _ 39 rodzin - to rodziny o bardŻo niskich doohodącŁ w wielu przt7padkach

rodziny ńelodzietne oraz osoby w podeszłym więką osoby nĘełrosprawne, oiężko lub

długotrwale chorę'

- powvżei 12 lat - 20 rodzin;

Tablł 12. Liąb tdzitt i oht6 k rł,star,b lqdzin , polrrocr @ą,neJ Q! 2 7 łl*)

Do I roku 32 9,3 0/o

Od roku do 2 lat 64 la.6 o/o

Od3do5lat 189 ss o/"

Od 6 do 12 lat 39 11.3 o/o

PowYżći 12 lat 20 5,8 vo
żłdło: clane G)PS Roźwienic.a

Na podstawi€ powyższych danyoh można stwierdzić, że w 2007 loku ponad BobĘ!ĄpigcayQb

Drz€z GoPs lodzin kol-żfst z Domocy w olcesie od 3 do 5 l8t. Co dziesiąta wspierana rodzina

korzysta z pomooy społ€caĘj od ó do 12 la! a co piąta rodzina (19 7o) od roku do 2 lat Powyżej

12 lst ze wsparci& GoPs kor.ystr ó % rodzin objętych wsparciem. ustluje to poniżsży wkres'

tylk es 17. okf* ko|aŃbnia zp ,spalci!, GoB Bobgiani!, (Iar,e z. 2007 f.)

żr&ło: opracowanie vłame na pdstovie dan ch GOPS Roź]łienicą

W przypadku około 40 rodzin' koft}stąjąoyoh ze wsparrcia GOPS kilkana.ście lat można mówić

o ziawisku rlziedziczerria biedv. Rodziny, które na dfużęj wchodzą \' syste'n pomocy społecznęj'

dość często przekazują wzorce zachowń i zdobywania środków do żrycia swoim dzieciom'

z wywiadów z poco*nikami socjalnymi wyniką żę dub ww dńtr,i z rodzin wykluomaych

ma problemy z nauĘ w ich opinii z pomooy społ€cznej ns pqłno Ędzie LorŻystać większość

dzieci z odzin beneficjeoów GOPS. Wynika to ze sposobu u'ychowani8 (pośtawa roszczeoiową

życi€ dniem rŁisiejszyą niewigm we własne możliwości zrniany syfuacji' ńshe poozucie

u'ańości pracy i szacunku óo ptlcy) oraŹ obserwacji jak rodzice .ł8two'' zdobyweją pieniądz€

-"*1, 5Ąl3
.L CJD..ffidg: Ftnd&i. Ro&oF Ddfuk d L.k he' - Rz!..ti'.ld oa.!d.k s.lndŻągu T€f'qicn€'o
o6{a6 rŁ6ió*' ul' Pżmvk 6 l.l' (7) a6 2ó 96a' i.l'/h! (17) 850' 420 Mdl: t'Uoolrd E* s M.ńdfuŻ*'p|
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z pomocy społecznej. Często podopiecmi GoPs przychodzą do ośrodka z dziećmi, mimo próśb

i upomnień pracowników. w ten sposób pojawiają się w świadomości dzieci okrcślone \łzolce

zachowań, a jeżeli to odbywa się regulamie p.zez lata to utrwalane są jako sposób na życie

(zasiłek jako forma regulamego,'wynagrodzenia'')'

wśród rodzin w trudnej s1'tuacji materialnej są również rodziny wie]odzieme, choć są i takie

które mimo wielodzietności radzą sobie z codziennymi problemami mate alnymi. Należyjednak

podkreślić' że część bardziej ambitnych dzieci, choć jest to mały procent, jest w stanie się

usamodzie]nić i przez edukację poFawić swo.ją s}.tuację materialną Dlatego w ostatnim okesię

Gmina kładzie szczególny nacisk Dzięci te \łspierane sąw formie doż)'wania, pomocy rŻeczo\łej

np. wyprawek szkolnych, pomocy stypendialnej itp.

W rodzinach trudnej s}'tuacji mate alnej często towarŻyszy alkoholizm i bezrobocię' są to
problemy wspóhłTĘpujące' w głównej mierze bezrobocie wynika z nadużywania alkoholu,

olaz bral! hłalifikacji zawodowych' a takze niskiej aktywności w wychodzeniu z trudnej

sytuacji rodziny. GoPs głównie poprŻez pracę socjalną stara się pomagać tym rodzinom'

organizowane są szkolenia, pomaga się im w skierowaniu na leczenie osób Ż problemem

alkoholowym. Dzieci z Ęch ro&in są wysyłane beŻpłatnie na kolonie' udzielane są zasiłki

ce]owe i okesowe na w}T'osźenie dzieci w artyktrły szkolne, oraz odzież i obuwie przed

Iozpoczęciem roku szkolnego' W większości rodzin jest to pomoc doraźna, która nie przyniesie

efektów długofalowych. Jednak na podstawie w}.iłiadów z pracownikami socjaln}mi można

stlvierdzić, że część dzieci z rodzin obęcnie zaglożonych wykluczęnięm ma szansę na

usamodzielnienie i poprawę s}tuacji życiowej poprzez edukację. Dziecite wspierane sąw formie

dożIvania, pomocy rzeczowej np. \łyprawek szko|nych, pomocy stypendialnej itp.

Na telenie Gminy podejmowane są inicjatywy sfużące ograniczaniu zjawiska dziedziczenia

biedy. Między innym w rarnach Programu Integracji społecznej w planie na okres 2008 2009

organizowane są i będą w przyszłości otwańe konkursy ofeń w zakresie wsparcia rozwoju

i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, wsparcia i poradnictwa dla rodzin w s)tuacjach

trudnych, kryzysowych w tym: dostęp do porad specjalistycznych (pedagogicme,

psychologiczne, prawlre' zawodowe)' Do działań na rzecŻ oglaniczenia ubóstwa oplócz GoPs
włączają się także lokalne stowarzyszenia, które z jednej strony biorą udział w konkursach,

u drugiej organizują swoje cykliczne akcje dobrocz1nne.

/l ąraco@nE' Fund.qa Rofuoju oemokacji Lokalnej - RaszoBkiośrcdek samoŻądu Telytodalńego
35j65 RzeŚzół UL Pzesmyk5 lel'(17)362596a' bl.ńd.{]7)3507420 tsmai: b uro@lrd|.ż.yN p| W fldlE* D

55



stategia RoŹwiłyMńo Problenów spo]ecaych Gminy Rożlienica na lab 2003 2014

6.2. BeŻrobocie.
Bezrobocie polega na t)m, że część ludzi zdolnych do pracy i chcących pracować (warunek ten

często się pomija jako 'trudny do weryfikacji) nie znajduje zatrudnienia. Bezrobocie

w Gminie Roźwienica jest Żjawiskiem, które dotyka duzą glupę mieszkańców' w 2007 roku

coPs udzielił z tęgo powodu pomocy l98 rodŻinom' straty i skutki społeczne, które po\łoduje

bezrobocie są trudnę do oszacowania. Pźyczyr'ia się do degradacji społeczności - nie tylko

samych beaobotoych, ale także ich rodzin. Proces od utraty pracy, przejścia na zasiłek' jego

utrata do długotrwałego korzystania z pomocy społecmej dość szybko prowadzi do ubóstwa ze

wszystkimi jego konsekwencjami' Bezrobocie wpĘ'wa destrukcyjnie na pełnienie przez rodzinę

jej podstawowych funkcji - zabezpieczenia potrzeb materialnych, poczucie bezpieczeństwa,

pełnienia roli opiekuńczej i wychowawczej' Trudna syuacja finansowa gospodarstw domowych

dotkniętych bezrobociem wymusza także ograniczanie wydatków związanych z ksŹałceniem

dzieci. Trudna s}tuacja materialna w rodzinie niejednokotnie omacza ognniczenie planów

dalszego kształcenia młodych ludzi, obniżanie ich aspiracji edukacyjnych, zahamowmie rozwoju

uzdolnień w drodze dalsŻej edukacji czy zajęć doda&owych. Z drugiej strony bezrobocie

jednego, czy dwojga rodziców nie pozostają bez wpbn\u na dokon}Ąvaną przez młodych ludzi

ocenę rzeczylvistości oraz ich własne.j wartości - poczucie niższej pozycj|l. Popadają w s}'tuac.je

konflikowe w szkole z rówieśnikami i nauczycielami Bezrobocie jest często w rodzinie

czynnikiem konfliktogennym i nasilającym patologje społecme takiejak naduĄvanie alkoholu.

w opinii pracowników socjalnych ocena skutków beztobocia jest z^leżna od dfugości okresu

pozostawania bez ptacy. Im dłuższy okes tym skutki społeczne są bardziej negatywne

i trudne do pop.awy s)'tuacji. Zjawisko bezrobocia jest zjawiskiem patologicznym, gdyż

pozbawia ono możliwości zaspokojenia jednej z podstawowych potrzeb - potrzeby pracy. Do

negat}nmych sL_ulkó\^ należ) :

- obniżenie materialnego poziomu życia,

_ ernigracje wyksŹałconych kadr, zwłaszcza młodych ludzi,

- ftustracje poszczególnych osób i związane z tym poczucie niepzydatności prowadzące do

utraty zdrowia i obniżenie kondycji psychicznej'

_ patologia przejawiająca się alkoholizmem, przestępczością stosowa'liem przemocy,

poszukiwanie nielegalnych źródeł dochodów.

-L opracryanę Fuńdaq. RoMju oemokaqi Lokalnej - Rzeszowski ośodek sańorŻądu Terylodalhego
35_065 Ruesów' ul Pż*myk6 Ie (l7)362595,1' lell'ax |17)3507 42a eńail b urc@lidlż.* pl ww'fld]'ż.9zwp
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Negatrłne skutld bardzo wyraźnie i w1'rniemie uwypuklają się rv sferze materialnej' prowadząc

rł bardzo krótkim czasie do obniżenia poziomu konsumpcji, koniecmości korzystania z zasiłków

społecznych. Duża ilość bezrobotnych ma na utrzyrnaniu rodzinę, więc skutki utraty pracy

dotykają całe rodziny, wpĘwając na pogorszenie dotychczasowego standardu życia' Pozycja

członków rodziny na rynku pracy silnie wpły'wa na sluację finansową gospodarstw domowych.

w grupie osób' które nie placują można zidentyfikować największy odsetek doświadczających

biedy.

w Gminie Roźwienica beŻrobotni mogą liczyć na zabudnienie w ramach roMt publicznych

i stażów omz pomoc w formie zasiłków celowych na pokycia dojaŻdów w poszukiwaniu pracy'

w 2007 roku z poszczególnych form wsparcia skorŻystała następująca Iiczba osób:

. staże - ó osób

. roboty publiczne - 5 osób

o zasiłki celowe na poszukiwanię pracy _ 5 osób.

W wyniku tych działan 3 osoby podjęło pracę.

s}tuacja bezrobotnych w gminie Roźwienicajest opisana w Rozdziale ,'Szczegółowe informacje

na temat Gminy".

6.3. Bezradność w spraw.ch opiekuńczo-wychowawczych'

Jędnym Ż p.oblemów, z którym boryka się część mieszkańców Gminy Roźwienica jest

bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych' Z powodu niewydolności opiekuńczo-

wychowawczej w 2007 roku GoPs wspielał 89 rodzinom. BeTadność opiekuńcŻo _

wychowawcza to problemy w pelnieniu ról rodzicielskich imałżeńskich, niedojrzałość

emocjonalna rodziców, problemy \łTchowawcze i bmk wzorców rodzicielskich w środowisku

rodzinnym, ujawniające się u młodych rodziców w postaci nieumiejęmości opieki nad własnymi

dziećmi' Zaburzona strukura rodŻiny, często spotykana wśród świadczeniobiorców ośrodką

niekorzystnie wpł}.wa na sytuację dziecka. W rodzinach niewydolnych \łYchowawczo rodzicom

brakuje umiejętności tworzenia dobrego' Iodzinnego klimatu' rozładow}rvania kont'lików

i napięć bez agresji, właściwych wzorców komunikacji i dawania rodzinie poczucia

bezpieczeństwa' w wielu s}łuacjach dzieci pozostawione są,,same sobie'', \łiększość wolnego

czasu spędzają wśród rówieśników poza domem, częściej pojawiająsię u nich problemy szkolne.

Rośnie liczba.Iodzin niepełnych z powodu '\&yjazdu .za granicę.jednego z rodziców, sańołlego
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macieżństlva z wyboru itp' Problemy te są również pochodną rozwodów, któ.e jak przestawia

poniższe Żestawienię majątendencję waosto\łą

Tabela 14. Liczba rozwodólo lł skali
2000 Ż00Ż 2003 2004 2{Xr: '' 20I}ó 2007

Kraj 41944 42694 45)41 45326 48545 56242 6',7 457 '71722

woj. Podkarpackie l4 51 1495 1546 167',1 1712 2218 2646 2301

Powiat Jarosławski 62 72 9l 4 t00 112 151 128

' dane Powiatu ,Iałosławskie

Bezradność w spmwach opiękuńcŻo _ wychowawczych jest co.az częstszą podstawą do

organizowania zastępczych form opieki nad dzieckiem. wedfug stanu na 3], '07.200'7r.

w rodzinach zastępczych rv Powiecie jarosławskim pŹeb)nvało 115 dzieci. według danych

PCPR w Jarosławiu obselwuje się tendenc.ję waostu liczby dzieci wychowujących się

w rodzinach zastępczych. Rodziny zastępcze to głównie osoby spokewnione w ok.87%.

Poz)ty\łną tendencją jest stały wzrost liczby rodzin zastępczych niespol$ewnionych, jednak

w sumie jest to zbyt mały procent. Problemem pozostaje sp.awa zapewnienia pełnego

usamodzielnienia wychowanków opusŻcŻających placówki opieluńczo _ wychowawcze,

szczególnie kwestia zapewnienia im mieszkania w tym tŻw. Mieszkania chronionego. Problem

ten w zasadzie nie występuje w przypadkach opuszczania rodzin zastępczych.

W bliskiej okolicy gminy w celu zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub

częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecaie działa

Dom Dziecka w Jalosłarviu. Dom ten posiada 36 miejsc W budynku przy ul. Poniatowskiego oraz

6 miejsc w tŻw. mieszkaniu usamodzie|nienia. W prowadzon1m przez powiat Domu Dziecką

Ltóry spełrria obowiązujące standardy, przeb}"wa obecnie 20 dzieci z innych gmin. Przyczynami

umieszczania dŻieci i młodzieży w domach dziecka są problemy opiekuńczo - \'ychowawcze,

sieroctwo, przemoc vr' rodzinie, uzależnienią wyjazdy za granicę rodziców, ploblęmy rodzinne'

6.4. Niepetnoipiawność. Dtugotrwala choroba.

Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową organizację Zdrowia (wHo) osoba

niepełnospra\łna to osobą, u której istotne uszkodŻenia i obniżenie sprawności funkcjonowania

organizmu powodują uniemożliwienie, utrudoięnię lub ograniczenie spmwnego funkcjonowania

w spoleczeńświe. Za niepełnospmwne :Jiz]]'ać na7eży osoby, których stan fizycmy, psychiczny

go

Z-- opracowanie: runo3qa RoMj! Demokaqi Lokalńej RzesrcBki ośrodek sańożądu TeD'to.ialrego
39065 Rzesń' u'PŹ.smyk6 lel (17)3625964 i.l'ax o7)35074r0 emai]: biuo@{rdl ż.ŚŻd.pl W'irdl żeszN p]
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i umysłowy powoduje trwałe lub okesowe utrudnienia, ograniczenia bądź uniemożliwia

pełnienie.ól i zadan społecznych. Mówiąc o osobach niepełnosprawnych, mamy na myśli:

- osoby posiadające stoPień niepełnosprawności oŹecŻony prŻez powiatowy Zespół ds.

orzekania o Niepełnospramości, Komisję przy ZUS, KRUS;

- osoby z dysfunkcjami fizycznymi, psychiczrrymi i umysłowymi, które jednak nie posiadają

orzeczeń fotmalnych.

Jeźeli niepełnosprawny funkcjonuje w rodzinie to jego niepełnosprawność udeŻa najbardziej

w finansową i emocjonalną stronę rodziny' Wsparcia wymaga nie tylko niepełnosprawny, ale

także jego lodzina, bo to ona boryka się z trudami zapewnienia mu opieki. P'ob|emy osób

niepełnosprawnych wiąĄ się głównie z ograniczonymi możliwościami zakupu spźętu

rehabilitacyjnego i 
'rmożliwiającego 

poruszanie i samoobsłrtgę. Dużym problemem są takŹe

bariery architektoniczne w miejscu Żamieszkania osoby niepełnosprawnej jak i w budynkach

uż}'teczności publicznej (np' Urząd Gminy, coPS, Kościoły' szkoły). Bariery te nie ty|ko

utrudniają alę niekiedy wręcz uniemożliwiają uczestnictwo w norrnaln}m życiu.

Na terenie Gminv Roźwienica iest obecnie 290 osób niepełnosolawnvch. Gminny ośrodek

Pomocy Społecznej świadczy pomoc tym osobom i ich rodzinom w formie: zasiłków celowych,

zasiłków okręsowych, pomocy żywnościowej oraz pracy socjalnej. Jedną z form pomocy osobom

niepełnosprawnym jest kierowanie ich do Powiatowego Zespofu ds. orzekania

o Niepełnosprawności, celem uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu

niepęłnosprawności. ośrodek śrł,iadczy pomoc w wypełnianiu wniosku, druki znajdują się

w posiadaniu coPs' Po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniLt

niepełnosprawności (umiarkowany, znacmy) i spełnieniu kryerium przewidzianego

w ustawie o pomocy społecznej osoba ma prawo do skorzystania z zasiłku stałego, zasiłku

okesowego, zasiłku celowego oraz z zasiłku pielęgnacyjnego.

Gmina Roźwienica zapemia dowóz duieci niepełnosprawnych do ośrodka Rehabilitacyjno -

Edukacyjno_ wychowawczego w Jarosławiu (w 2007 roku przemaczono na ten ce| ponad 17 tyś

zł.) Ponadto dla części dzieci niepełnosprawnych zapewniona jest całodobowa opieka

pielęgnacyjna w ośrodku opiekuńczo-Wychowawczym nr 3 w PŹemyś|u.

-L oprao.a"e Fundacia Ro&oiu Demokaqi Lokalnej _ Rćszmki ośrodek samoŹąd! Te.ylo alnego
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ó.5. Pżemoc w iorlzinie. ._

Zgodnie z KK przemoc w rodzinie to ,,zamierzone' wykorzystujące przewagę sił działanie

pźeci'\ł członkowi rodziny, naruszające jego prawa i dobra osobiste, powoduje cierpienie

i sŻkody''. Pżemoc w rodzinie jest pEęstępstwem, cha.aL1eryzując)m się tym' że:

- jest intencjonalna to maczy' że jest zamierzonym działaniem, które ma na celu, kontrolowanie

i podporŻądkowanie ofi ary,

- siĘ są nie równe, co oznacza' że jedna ze stlon ma prze'wagę nad drugą ( ofiara jest słabsŻa od

sprawcy),

- nanrsŻa plawa i dobra osobiste, co omacza, że sprawca wykorzystując przewagę sił narusza

podstawowe prawa ofiary ( np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itp.),

_ powoduje cieĘienie i ból, to znaczy, że splawca naraża zdlowie i życie ofiary na poważne

szkody.

Formy prŻemocy to:

- przemoc fizyczna popychanie, szarpanie, bicie, kopanie, duszenie itp.

_ pźemoc psychiczna_ izolacja, groźby, ignorowanie, ośmieszanie, upokorzenie, uryzpłanie_

_ przemoc seksualna _ zmusŻanie do okeślonych zachowati seksualnych, gwah.

- pźemoc ekonomiczna ' ogranicŻenie dostępu do wspólnych zasobów, odbieranie zarobionych,

zaoszczędzonych pieniędzy, okradanie, uniemożliwianie podjęcia pracy itp.

GoPS realizuje ogólnopolską procedurę interwencji wobec przemocy domowej plogam

,,Bezpieczeństwo w rodzinie NIEBIESKA I(ĄRTA''. Pracownicy socjalni wspołdziałając

z policją w hakcie interwencji odbywają wspólną wiz}tę w domu pokrz}'wdzonych' opracowują

p]an pomocy i uruchamiają loka]ny system wsp.rcia. Pżemoc w rodzinie na terenie gminy

najczęściej powiązana jest z alkoholizmem.

Baldzo trudnojest okeślić skalę występowania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy

gdyż jest ono powiązane z innymi patologiami spolecznymi (alkoholianem, bezrobociem,

ubóstwem) i nadal jest tematem wstydliwym, uwaŻanym za wewnętrzne sprawy rodzin' Barierą

do postawienia rzeczywisĘ diagnozy s1.tuacji jest niska świadomość społeczna przejawów

przemocy oraz niechęć śIodowiska do,'Mrącania się'' w sprawy rodzinne innych' Przemoc

w rodzjnie.. to wciąż temat tabu' d]atęgojej ofiarom tak trudno oftzymać fachof.v.ą'p]!)'!!1oc.

a oo,"-*"n'" Fundaqa Rołoju Deńokacji Lokalnej - RŻesŻorcki ośrcdek samoĘądu Terlonalnego
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Ró\łnież, dlatego powszechne jest przekonanie, że statystyczne dane policyjne daleko odbiegają

od rzeczywistej liczby i skali przemocy. Lokalna Policja nie notuje, bowiem prz1padków

pŹemocy w rodzinie rta terenie gminy Roźwienica. Interwencja kryzyso\ła, w tym

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie należy do zadań powiatu.

Zja\łisko przemocy lvystępuje w Gminie prawie wyłącmie w rodzinach, w kórych istnieje

problem alkoholowy. Pracownicy GoPS reagują na zgłoszenia (najczęściej jest to demo|owanie

pomieszczeń j ]Jtządzei', awantury, wyzywania, pobicia), wyjeżdżają na inte.wencje' w razie

konieczności zawiadamiają Policję. Takich sygnałórv nie ma jędnak wiele (kilka w ciągu roku),

ponieważ rodziny uzależnionych wstydzą się lub boją zgłaszać przypadki przemocy.

ofiarom przemocy, które zdecydują się skorzystać z profesjonalnego wsparcia pomaga Punkt

Interwencyjny, działający przy PCPR w Jarosławiu. Udziela on pomocy poprzez:

- porady prawne

- porady psychologiczne

- uslugi byłowe w postaci schronienia.

w 2007 r. z poradnictwa skorzystało ponad l50 osób, w t m 30 z związku problemem przemocy

w rodzinie. Z mieszkania kyzysowego skorzystało 5 matek Ż 15 dziećmi.

W przypadkach ftudniejszych wymagających wzmożonych działań telapeutycznych' osoby

będące ofiarami przemocy kierowane sądo Specja]istycznego o$odka Wsparcia w Korytnikach'

6.ó. Problemy uziiiźnióń.

Alkoholizm to proces patologiczny, objawiający się zaburzeniem czynności organizmu. Zespot

uzależnien]a od alkoholu (choroba alkoholową nałóg alkoho|owy) zaczyna się

i rozwija podstępnie, bez świadomości zaintelesowanej osoby. Polega na niekont.olowanym

piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci. objawy tej choloby

to przede wszystkim takie zjawiskajak:

- zmiana tolerancji na alkohol;

- objawy abstynenckie

- koncenftacja życia wokół spoŻ''wania alkoholu.

z problemem naduż}'rvania alkoholu pracownicy socjalni w Roźwienicy spotykają się od wielu

lat. Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w 2007 roku udzielił wsparcia 19 rodzinom parającym

.a- op,aco'"ni", runoac]a Bo&oju Denokaqi Lokalnej - Rzeszowski oŚrcdek samożądu TeMonahego
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się z problemem alkoholizmu. Zjawisko to ujawnia się także w rejestrze policji, który w 200ó

roku odnotował ż 32 przpadki niętrzęźwych kierowców.

Według danvch GOPS na1ernie Gminv iest 26 osób uzależnionych od a|koho|u. w tym 9

żviacvch w rodŻinach' Cztery nich to lodziny wielodzietne, ale pracownicy socja|ni nie

zaobserwowali na razie probiemu uzależnienia wśród dzieci i młodzieży z tych rodzin. S1tuacja

tych rodzin jestjednak systematycznie monitorowana' ze względu na duże prawdopodobieństwo

wystą)ienia np' problemu niewydolności opiekuńczo-wychowawczej. Praco\ł'nicy socjalni

prowadzą w pracę socjalną w fomie rozmowy uświadamiającej problem zarówno osobie

uzależnionej jak i rodzinie' Rodzinom udzielana jest takŹe pomoc w formie materialnej,

ży'wnościowej i finansowej. w 2007loku 19 osób uczęszczało na terapię, 9 osób dojeżdżało na

leczenie, 4 przebywało na lęczeniu zamkniętym.

Problem naduż}'\łania alkoholu przez podopiecznych pomocy społecznej jest złożony, ponieważ

obok a|koholizmu występują: biedą bezrobocie, problemy wychowawcze' problemy zdlowotne,

wchodzenie 'w konflikt z prawem. Zjawisku naduż1'wania alkoholu często towarzyszy zjawisko

przemocy fizycznej i psychicznej stosowanej zarówno wobec dorosłych jak i dzieci. W celu

usprawnienia pomocy rodzinom, w L1órych występuje p.zemoc zarówno pracownicy socjalni jak

i policja stosują procedurę niebieskich kart. Uzalężnieni od alkoholu z terenu Gminy Roźwienica

mają moŹliwość uzyskania Pomocy w oddziale Leczenia Uzależnień oraz Poradnia Leczenia

UzaleŻnienia od Alkoholu i Wspołuzależnienia, zlokalizowanych w Jarosławiu. wsparcie można

uzyskać także w crupie Anonimowych Alkoholików AL-Anon''' ,,Al-Teen'' oraz ,,Altemat}wa"

działającej przy Kościele oo. Dominikanów w Jarosławiu.

Gmina posiada Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi, natomiast brakjej cminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii. w ramach GPPA na temie gminy realizowane są m'il.

na5tępujące /adania:

l. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od

alkoholu:

l) Kontynuacja działalności punkfu konsultacyjnego czynnego od poniedŻiałku do piątktl

2) Udzielanie informacji o chorobie alkoholowej i sposobach jej leczenia,

3) Przeprowadzan;ę rozmów profilaktycmo-mot}-wacyjnych z osobarni uzależjnion}mi od

alkoholu,

#lEi
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4) Edukacja publiczna - rozprowadzanie ulotek, poradników' broszur, czasopism o tematyce

alkoholowej,

5) współpraca z placówkarrri leczniczymi w zakesie pomocy osobom uza|eŹnion}m,

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej

i prawnej a w szczególności ochrony przed pżemocąw rodzinie:

l) Udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecŻnej osobom po zakończeniu terapii odwykowej

i ich rodzinom _ rekolekcje, pielgrzynki trzeźw ościowe, mit}ngi,

2) Wska4'wanie miejsc i adresów gttrp AA - AL-Anon' AL' Teen,

3) Zapewnienie udziafu w obozach, koloniach oazach terapeutycztych dzieciom z rodzin

dystunkcyjnych,

' 4) Umożliwienie bezpłatnych przejazdów osobom leczonym w Poradni odwykowej

w Jarosławiu,

3. Prowadzenie profilaktycmej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla

dziecl i mlodziezy.

l) Realizacja w szkołach profesjonalnych programów tenpeutycznych dla dzieci i młodzieży

2) Udział uczniów w imprezach altystycznych o motywach informacyjnych i edukacyjnych'

3) Pomoc w organizacji zimowych ferii we wszystkich szkołach na terenie gminy,

4) spotkania młodzieży sŻkolnej z funkcjonariuszem policji ofaz członkami GKRPA przed

wakacjami - akcja ,,Bezpieczne wakacje",

5) Udział młodzieży szkolnej w konkursach plastycznych' spońowych, o problęmatycę

uzaleinień,

.. 6) organizacja czasu wolnego dla uczniów - pomoc szkolnym klubom spońowym organiŻując}łn

zajęcia pozalękcyjne.

4. Wydawanie zezwoleń na spźedaż napojów alkoholowych nasĘ]i w famach

uchwały Rady Gminy /Uchwała NI 95/ll1/93 z dnia 29 .Żetwca l993r/ w sprawie ilości

i us}tuowanie punktów sprŻedazy napojów alkoholowych :

l ) W przypadku łamania art. 13 i art.l5 ustawy wnioskowanie o wycofanie zezwolenia.

2) zaopatrzfiie sprzedawcóvr' w regulacje prawne Ustawy o wychowaniu w Trzeźwości

i Przeciwdziałaniu Alkoholiznowi oraz ulotki, bloszury, plakaty.

5. Wspieranie działalności insqfucji i stoważyszeń oraz osób fizycznych, służącej

rozwiązyrvaniu problemów alkoholo!łrych:
óJ
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l) Stałe kontakty GKRPA z PARPA. Pełnomocnikiem wojewody ds. Rozwiąąłvania

Problemów Alkoholowych, Poradnią odwykowa w Jarosławiu, szpitałem specjalistycznym

w Żurawicy.

2) organizowanie dostępu do szkoleń dla przedstawicieli policji, pracowników sfuzby zdrowia,

członków GKRPA'

Najwazniejszą grupą odbiorców profilakyki uzależnień sądzieci i młodzieŹ, ponieważ najłatwiej

ulegająnegatywnym wpb,\łom' Gminne Gimnazjum w Roźwienicy opracowało szkolny program

profilaktyki, któfego główne cele to:

. Wspomaganie r\szechslronnego i harmonijnego roz\,!oju uc/nia.

o Niedopuszczenie do występowania zjawisk patologicznych na terenie szkoły.

. ograniczenie i eliminowanie zachowań agres}nvnych wśród dzieci i młodzieży.

o Uświadomięnie uczniom zagrożeń występujących w środowisku lokalnym.

. Podniesienie estetyki i czystości w sŻkole,jej otoczeniu i miejscowości'

o Realizacja działań pro{ilaktycŻnych systernatycznie na wszystkich szczeblach kształcenia

w Zespole Szkół.

Przygotowało także cały Żestaw procedur postępowania w pr4padku pojawienia się alkoholu lub

substancji psychoa]dywnych na terenie szkoły, podejrzenia lub stwierdzenią Że uczeń jest pod

wpł},wem wyżej wymienionych środków. Działania podjęte przez Rady Pedagogiczne są opane

o podŚawy prawne:

. Ustawa z dnia 7 września l99l r. o systemie oświaty,

. Ustawa z dnia 26 pździemika 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

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

i przeciwdzialaniu alkoholizmow i.

. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu Ż dnia 31 stycmia 2003 r.

w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej izapobiegawczej wśród dzieci

i fiłodziężry za$ożonych uzależnieniem.

W Gminie Roźwienica brak odnotowanych przypadków zź1'wania lub posiadania narkotyków.

Nie oznacza to lvcale, żę problem taki nie występuje' może być on w formie ukrytej' Dlatego

bardzo ważne jest podejmowanie działań profilaltycznych oraz prowadzenie prewencji' jeś|i

Żachodzi taka potrzeba.

HEŁ
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ó.?. Map8 występowania problemów spolecznych na (erenie Gminy.

Spośród ll sołectw Gminy najwyżsuy procentowy wskaznik osób korzysĄących z pomocy

społecznej w stosunku do liczby mieszkanców występuje rv: Woli Węeierskiej _ 28 %

mieszkańców jest odbiorcami świadczeń z oPS oraz Chorzowie 27 %.

W Rudołowicach wsparciem GOPS objętych jest 24 o/o ludności, w Woli Roźwienickiej - 22 %o'

cząstkowicach _ 20 %' Bysto\łicach - l9 %, Węgierce - l6 7o' Więckowicach _ 14%.

w Roźwienicy oraz Czudowicach, co dziesiąty ml'eszkaniec korzysta ze wsparcia pomocy

społeczre.j. Najmniejszą grupę podopiecznych GOPS wśród miesŻkańców mają Tyniowice

-8%.
sześć sołectw Gminy Roźwienica jest zagrożonych pauperyzacją Najbardziej zagrożone

sołęctwato@
wola węgierska jest najbardziej oddaloną miejscowością około 20 km od centrum Gminy_

są to tereny pagórkowate i górzyste, gleby słabe, więksŻość klasy IV i V, w związku z tym

dochody z rolnictwa są niskie. Do.jazd do najbliższego miasta! a co za tym idzie większych

zakładów pracy jest utrudniony _ daleka odległość' zły stan dlóg, ograniczone środki na

przejazdy, nieodpowiednia sięć i cŻas połączeń. Mieszkańcy tej miejscowości kotystają

najczęściej z pomocy społecznej z powodu biedy i ubóstwa. W stosunl_u do liczby mieszkańców

w woli węgierskiej mieszka także największa liczba rodzin wielodzietnych.

We wsi Chorzów przyczyny korzystania z pomocy GoPs są podobne jak w woli

Węgierskiej. To miejscowość .ównież leżąca w dużej odległości od centrum gnriny, ze słab1mi

glebami (przewaza Iv i v klasa), w terenie pagórkowatym. Głównym problemem jest bieda

spowodowana niską dochodowością mieszkaliców. często jedyne źródło dochodu dla caĘ

rodziny stanowią renty lub emer}'tury oraz świadczenia z pomocy spolecznej. Tu także występuje

7ja\ł isko dziedŻiczenia biedy.

w Rudolowicach bezrobocie w}nika po pierwsze Ż braku ofert pracy, ale Iównież z

unikania zatrudnienia. TrrĄ takżejest wiele rodzin wielodzietnych.

PodŻiał na mieszkańców' |.1órzy kotzystają ze wsparcia GoPs w stosunku do ogólnej liczby

mieszkańców poszczególnych sołectw przedsta\łia poniższa tabela.

Rgigr"
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Tdbelą 11, cv z Dołrrocv sDolecurei w DoszczesólnvĆh sołectl,ach
Ilość osó}'Y:ii'óótłlśldcl oPs ' ',' l:": '.

Licń'

I
Bystrowice 25 100 53 539 18,5

2
Chorzów 2t 84 32 304 21,6

3
Cząstkowice 24 96 5'7 418 20

4
Czudowice 6 24 12 239 l0

5
Rońvienica 20 80 38 776 l0

6
Rudołowice 8l 170 1.348 z4

7
Tvniowice 9 36 26 429 8

8
węgierka 39 r56 92 9',t3 16

9
Więckowice 8 32. 18 22t 14,4

10

Wola
Roźwienicka

3l 124 65 567 22

Wola Węgierska 42 168 1.25 601 2A
ogólem 306 1224 6.538 20

GoPS Roźwienica
... sołecb|a zagrożone pauperyzacj ą ( 1 6 29, 99%Ą

W oparciu o wywiady z p@cownikami GoPs w Roźwienicy oraz o informĄe uzyskane podczas

warcŹatów strategicznych opracowana została poniższa mapa nasilenia najpowazniejszych

prob|emów społecznych w poszczególnych sołectwach Gminy tj' bezrobocią ubóstwa'

niepełnosprawności i długotrwaĘ choloby, alkoholizmu oraz przemocy w lodzinie'

oznaczenie najważnięjszych problemów społecznych na mapie ma jednak raczej charakter

zilustrowania ich skali i nasilenia w poszczególnych sołectwach niż określenie dokładnych

miejsc ich występowania. Dlatego mapę poniżsŻąnależy odczytyvłać jako rodzaj diagramu, a nie

iako ,,drogowskaz''' w których dokładnie miejscach te problemy występują w oparciu

s! ategń Ro*ąŻywania Pmbleńós spohaych Gnińy Ro-'ioiQ ne llta 2008'2014

A oplacNanie' Flndaqa Ęoeoj! Demokacji Lokalnej - R4sŻ(Mkiośrodek sańożądu T€ o.ialnego
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o wywiady z placownikami GoPS nie było bowiem możliwe opraco\łanie precyzyjnej

i mapy występowania problemów, a nie są dostępne (ani w Gminie, ani w powiecie) żadne

,,twarde'' analiŻy' Iapońy,"czy dane, które umożliwiłyby przygotowanie takiej ''obiekt}ałnej''
mapy problemów.

Mimo to z opmcowanej mapy w},niką że:

- w Rudołowicach największym problemem są bezrobocie i alkoholizm' nieco mniejsza jest

skala występo'\łania ubóstwa, niepełnosprawności i długotrwałej choloby, rejestruje się takŻe

problem przemocy w rodzinie;

- w Woli Roźwienickiej - najczęstsze problemy to bezrobocie i alkoholizm, w mniejszym

stopniu pŹemoc w rodzinie;
_ _ w Cząstkowicach _ najpoważniejszy problem to bezrobocie, występuje takze alkoholizrn

iproblemy związane z niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą

- rv cŻudowicach _ dominujący problem to niepełnosprawność i długotrwała choroba,

u mniejszym stopniu bezrobocie:

- w Bystrowicach _ najczęstsze problemy to bezrobocie i alkoho|izm,

_ w Więckowicach - poważne problemy stanowią dfugotrwała choroba i niepełnosprawność,

w mniejszym stopniu alkoholizm;

_ \ł Tyniewicach _ występują głównie problemy bezrobocia i alkoholizmu;

- w chorzowie - dominujący problem Żwiązany jest z niepetnospmwnością i dfugotrwałą

chorobą występujątakże \lr' znacznym stopni bieda i ubóstwo oraz alkoholizm;

_ w Węgierce _ występuje p.oblem niepełnosprawności, alkoholizmu, w mniejszym stopniu

\.- bezrobocie;

- w Woli Węgierskiej - dominuje problem bezrobocia, biedy i ubóstwa' w mniejsąm stopniu

alkoholiŻm oraz niepełnosp.awność i długotrwała chorotia;

_ w Roźwienicy _ główny Foblem to beaobocie.

ffixŁ
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Mapa występowania problemów spolecznych na terenie Gminy Roźwienica'

L€genda:

l 
Alk.holi.m Bezroboch 

I 
Bildaiubólt*o 

l;[*"słr:ł:.:"""
ZriJkl: ()pracowanic wlasne' na pudstuwie wywiudóu z praaonnikami socj
GOPS w Roźwie icy 
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7.sz/|;zBcń/łł)iłn nFonMAcJE NA TIMAT GMINY.

w&uńki łcb go'podrEtw domoYyct

w gospodastrłałh domo'*yoh w gniaio najwiętsą gnlpę stanowĄ gospodantwajednoo&inne

składające się z 4 i więcej ońb. ogólna dominacja gospodarstw jednoodzirtych jest

chsraklgrystyczną cecĘ wspołczesnego społeczeństwą g<lzie większolść nowo zakhdanych

rodzin pragnie posiadać samodzielne gospodarstwB domowp'

Jak pokazują bqdani8 plzoprorłBdzonę w łybranyoh po&egioleoh douńnują!ą glupę stalową

gospods$twa domowę l osobowe o1az 4 i więcej osobowe? Powiat jarosłavrki należąpy do

lrośniensko-pran}skim !'pisujo się w t8 ogólnokrajową tendoncję' Na podstawie

Norodowego spisu PowsŻechnęgo z Żffiz loku wyniĘ żrc w gminie Roźrvienioa j€st ogółem

l óm gospod8$tw domouiych. N8jwięcęj j€st j€dnolodzinnyoh gospodsrstw domowych _ 1 l 06,

w tym 4 i więc€j osobowych - óó4, najmniej nierodzinnych 3 osobowyoh _ 5'

strukfurę gospod8rstw domowych w podregionaclr vrcdfug liozby osób w rodzinie przedstawia
ponixzy wykres.

.wl.bb4E

a1€obo\€ a2o&bore a 3 6otEv/e a4oebot a 5 @bov/e cl6lwię€jGobore

ź:łułł: bur Cenłaby 
'tworzorly 

płezMirri'tełst*Y, GospdafkĄ Płacyi Poliold społec'alej
ffi'EŁll
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'F 
lrgtbk cl Lok hą - R2.eoirt|d oa..(H( 6.mc'zdu T.ly|aiJn.lo

ońłeń t 620
iedldodziure ocół€ i I 106

ie&tGod7inne 2 o$borłe Ż34
iedndodzime 3 osbowe ro@.do{r, 2m
iednmodzinre 4 i wiecei osółl 64

A3
trzv i Yiecei rcdzime l5

2ś
niEodzim€ l osobot€ 233
nitrodzinn€ 2 o$bow€ ta
ni€fodzilE 3 osobowe so6p.don 5
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Narodowy Spis Powszechny ludności w 2002 roku wykazał, że dochody ptzeznaczone na

utzymanię rodziny zapewnia pięć obszarów. Największy z nich to sektor publiczny i środki

z niego pochodzące zasila budżet 3l9 gospodarstw domowych. Drugie ważle zródło utrzymania

stanowią emer}tury pracorłnicze i kombatanckie - 293 gospodarstwa domowe' Dochody

z sekto.a pry1łatnego stanowią utrzymanię 254 gospodarstw domo\Mych. Kolejną formą

zasilającą 208 gospodarstw domowych są emer}'tury roloe, a także w liczbie l98 renty z t)tułu

niezdolności do pracy. Praca we własn}m gospodarstlvie lo]nym jest dopiero na 6 miejscu pod

względem ilości utrzymywanych gospodarstw domowych (iest ich l77).

Pomimo dominacji rolnictwa na obszarze gminy (indyrvidualne gospodarstwa rolne zajmują

powierŻchnie 5260 ha), jest to marginalne Żródło utrzymanią poniewaz wielkośó gospodarstw

rolnych utrz)muje się w granicach do 2'5 ha. Tak małe gospodarstwa, któr}m brak

ukierunkowanej produkcji są nierentowne. Tfudno także utrzymać się z pracy

w gospodarstwie rolnym biorąc pod uwagę utrzymujący się niski poziom dochodowości

produkcji rolnej. Na ten problem wskazyvała zresńą uwagę część respondentów badania

ankietowego w gminie Rożwienica. Małe gospodarstwa lolne są wstanie rylko częściowo

zaspokajać potrzeby konsumpcyjne rodzin wiejskich (w około 30 7o).

Pozostałe pomniejsze łódła dochodu to: praca na rachunek własny, renta rodzinna, socjalna,

zasiłek dla bezrobotnych olaz niezarobkowe łódła. Budżet domowy jest, więc, zasilany z kilku

łódeł, co w1nika z niskiego poziomu dochodów.

Dochody w województwie podkarpackim są na najniższym poziomie w kraju. W 2005 rolt_u

miesięczny dochód na jednego mieszkańca w powiecie jarosławskim wynosił 252'8 zł'

w stosunku do pozostałych 20 powiatów olaz 4 miast plocentowy udział w dochodach ludności

regionu w1nosił średnio 4,6 o/o. Dochodu mieszkańców gmin wiejskich były znacmię nlższe.

w Gminie Roźwienica w 2007 roku wynosił on zaledwić l 12 zł' Dochody ludności w powiatach

podkarpackich przedstawiają poniższe zestarvienie.

:-,.

inikr.lorhodtr .:,,)' dochód ni

*.2005 roku 5

200 :1y

Bleszczadzl<i ).09,'1 106,1 -0,03 113,4 7AO 1 0,8

Brzozowski 115,8 109,7 -0,05 108 216,3 2,1

Dębicki 111,8 108 -0,03 104,3 344'Ż 6,9

*:,1*"
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Jaroslłwski 109,5 104,5 -0,05 112,8 ?s2,8 4,6.:...

Jasielski 109,8 104 -0,05 106,5 293,0 5,1

Kolbuszowski 113,1 100,3 -0,1 1 116,3 r69,',l 1,6

Krosno I10,6 r04,6 -0,06 109 s54,6 4

KrośnieńsK 115,7 1 10,4 -0,05 110,9 )1t s 4,6

Leski tt2 106 -0,05 1,07,7 235,0 0,9

Leżajski t20,2 113,6 -0,06 104,5 Ż56'7 2,7

LubaczowŚki 1.13,2 107 -0,05 110,3 I'14,7 1,5

ł.ańcucki 86 81,Ż -0,06 112,4 Ż92,6 3,4

Mielecki II7,5 t05,7 -0,1 112,3 351,',t 7,1

Niżanski 1 11,9 112,5 0 113,9 225,6 2,3

Przemyski 117,5 I11,7 -0,05 I 11,7 181,9 2

Przemyśl 112 105,1 -0,07 107,1 432,1 4,3

Przeworski 115,3 ',01 -0,0'7 110,2 )1) A 2,8

ropczycko-sędziszowski 119,3 I15,8 -0,03 l08'ó 24r,5 2,6

Rzeszowski r22 I l5 -0,06 108,7 )1< ) 7,1

RŻeszów 112,8 106,6 -0,06 TIz,I 660,2 15,1

Sanocki 11',7,4 lll -0,05 111,2 319,0 4,5

Stalowowolski 115,3 I10,6 -0,04 107,8 413,6 6,8

strŻvżowŚki 112 106,9 -0,05 101,5 214,3 2

Tamobrzeg t13,6 107,3 -0,06 llŻ,5 3,5

Tamobrzeski lll t 01,9 -0,09 I t2,7 265,1 1,7

woj . Podkarpackie ).12 106,8 -0,05 106,8 3 t9,0 100

ródlo: obIiżenia lG WsIiZ na Dodslawie BDR CUs i planó

stategiaRo rą2y'V.ni. Problsmów społ{hych cminy Roźwleń(r na lata 2003 20l4

planów budzetowych gnin; * progn

Warunki mieszkrniowe gospodarstw

Rolniczy charakter powiatu jalosłarvskiego wldz z przewagą terenów wiejskich determinują

sposób budownictwa mieszkaniowego. Dlatego dominuje budownictwo jednorodzinne. wyjątek

stanowi Jalosław. Jego przemysłowy charaker i koncentacja dużej liczby ludności zmieniły

u.banistyczny rozwój miasta' Na zasoby mieszkaniowe powiatu jarosławskiego składa się 3l 3l7

mieszkali, w tym najwięcej w Jarosławiu. Wśród gmin wiejskich największą liczbę mieszkań ma

Radymno. Rońłienica na tle innych gmin nie wyróżnia się pod względem mieszkalnictwa.

Szacuje się, iż dysponuje ona 1579 mieszkaniami, które są tworŻone przez 5310 izb. Średnio

użJłkowa powierŻchnia mieszkania..liczy sobie 74,l m2, gdzie przeciętnie jedno mieszkanie

x5:::'ź.! 71
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zamieszkuje 4'l4 osoby. w 2007 roku oddano 7 budynków do użf.tku, 5 mieszkań oraz 2

budyŃi niemieszkalne. Zasoby miesŻkaniowe powiatu jarosławskiego wg gnrin, stan 3l.12.1998

przedstawiaj ą się następująm.

Zródło: GUS

Dane dotyczące syuacji mieszkaniowej w Gminie RoŹwienica w 2007

poniższe zestawianie.

roku przedstawia

ł*ia'ią
a qo-".."n* Fundacia Rofuoju Demokacj Lokalnej _ RzesŻowsb oŚrodek samożądu l e.ytorialnego
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CmiI!/
niasto

MieŚŻ: t"W Ludnaśó w
ńicstkrnischkania

nł1
izb.

:hłoDice 1297 t110 105-9 5684 {,38 I,t9 81,6 18,6

12202 +1332 7 r4,4 39870 t,27 0,96 58,5 1',7,9

z8't9 I03I l 219,5 12320 1,28 I,l9 76,2 17,8

16ó3 t4l5 117.4 ó908 ,t5 l,2E 70,6 17,0

t9l l t783 144,1 7574 1,96 t,t2 75,4 19,0

2Ż85 7685 164.6 9424 ,t2 t,23 72,1 t7,5

S.adymno
1585 ts19 )7,8 5617 ,,54 1,01 6t,7 17,4

2608 8834 194,5 11402 +,37 1,29 74,6 r'7,1

t076 1435 79,6 1478 I,t 6 l,30 14,0 17,8

1579.. 53tO ' 111,i ń539 1.14.- .,, -. 1"23 11,9

7632 162,8 10881 ł'88 1,43 13,0 15,0

31317 t0708( ztt7,6 t,85 1,43 67,6 t7,5



Ńemieszkalne bud. 2

oowieżcbnia użł,1to$a mieszkan w nowYch budwltach mie,/kaln\ch m2 557
powierŻcbniauźj]akowa nowYch budnków ni€mieszkalnYch m2 1 392
kubarura nowvch budiTkórł-oeółem 13 z1'l
kubatura nowvch budwków m ieszkalnvch n3 .Ż E04

osółem 6

5

kubalura nołvch budla*ów osółem m3 3 040
L1rbafura nowvch bud]Ttów mieszkalnYch n3 2 ao4

Źródło: GIJS
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Prakłki laligijne.

Religia wpĘ'rva poz}.tywnie na życie społeczne w ogóIe, a także na ploces wychowania.

Potlvieldzają to badania socjologiczne, gdzie osoby mocno z.angażowane religijnie zlvykle

tworzą stabilne rodziny, chętniej angazują się w inicjatyrvy społeczne i char}tat).\łne, a narvet

częściej uczestniczą w wyborach. Poniewaz Ącie zgodnie z wyznawaną wiarą nakazuje im

czynnie odpowiadać na jej wymagania. Pomimo zaszłości historycznych' gdzie współistniały

judaizm, katolicyzm i prawosławie, obecnie mieszkańcy gminy dektaiują katolicyzm'

w kazdym sołectwie jest kościoł sl-upiający wiernych. Wśród mieszkańców gminy są także

osoby należące do związku wyznaniowego Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy'

Kultura i sŃrt.
Region Podkaęacia posiada, na tle kraju' niezaprzeczAlnie duże walory turystyczno-

kajobrazowe, szczególnie o chalakterze poznawczym. Decyduje o tym największe zalesienie

terenu, .ł?rost oglomna liczba różno.odnych zab)'tków, stanowiące dziedŻictwo historii i kultury.

Turystyka jest szansą na d},namiczny rozwój podkalpackiego rynku pracy, ponieważ oprócz

walorów natualnych, antopogenicznych, społecznych Podkarpacie posiada ogromny potencjał

społeczny. Ujawnia się on szczególni wśIód społeczności wiejskiej popŹez:

. ogólną życzli\^ość wobec pr7)bys7ó\ł.

. prz1'wią7anie do tradycyjnych wartości opartych na wyŻna\łanej religii,

. a|1ywnego udziafu w uroczystościach religijnych,

. rozwiniętych więzi społecznych' w tym loduinnych w lŹlmach miejscowości
zamieszkanią

.i3, 73
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. akt}.\ł!ego uczestnictwa w lokalnych imprezach kulturalnych

(zwłaszcza folklorystycu nych)' rozrywkowych (fesqny ludowe) ońz spońowych.

Życie kulturalne mieszkańców powiatu jarosławskiego skupia się w Jarosławiu, kóre proponuje

wiele wydarzeń oraŻ ińprez różnego rodzaju. Najbardziej mane to: Festiwal Muzyki Dawnej

"Pieśń Naszych Korzeni'', goszczący ańystów z całego świata oraz Jarmark Słowianskich

Zespołów Fo|klorystycznych' na Ltóry w czerwcu ptŻyjeżdżd wiele grup pieśni i tańca

z Biało.usi, Ukainy, słowacji, Rosji' Inne cykliczne imprezy to przegląd widowiskjasełkowych,

Festirval kolęd i pastorałek; majowy Przegląd Szkolnych Teatrzyków Dziecięcych;

Międzynarodowy Zlot Motocykli Ciężkich i Zaby&owych; Festiwal Muzyki ''country". Bardzo

lubiane są takŻe organizowane cztely ftŻy w roku Jarosławskie Jarmarki Muzyczne. Istotne

wydażenia spońowe takiejak Międzynarodowy Tumiej Piłki Ręcnej im. Leszka Gduli, Tumiej

Koszykówki Ulicznej ''streetball'', Tumiej PlMowej Piłkj siatkowej, otwalte Mistrzostwa

Jarosławia w Pływaniu, Regionalny Maraton Kajakowy żeką san na trasie z Przemyśla do

Jarosławia oraz Regionaln}m Halow}m Tumiejem Piłki Noznej Seniorów im' Mariana Łotycza.

Tak bogata oferta kultulalno'rekreacyjna pozwala na atrakcy.jne i aktywne wypełnianie czasu

mieszkańcom poszczególnych gmin. Jest to szczególnie ważne w integacji społecznej.

Na terenie Gminy Roźwienica działa kilka organizacji róŹnego rodzaju, |1óre poprzez swe

działania pragną zinteglować mieszkańców gminy. zaangażowaniu mieszkaliców sprzyja szeleg

wydarzeń spońo'lłych, które Ę wynikiem funkcjonowania w Rudołowicach Ludowego Zespofu

sportowego o nazwie "Błękitni" oraz K|ubu sportowego Węgierka' Znan1m sŻandaro\łYm

lydaeeniem sportow}łn jest coroczny tumiej piłki nożnej o puchaI wójta gminy oraz

organizowane zawody w spońach pożamiczych.

Gmina może pochwalić się także, rvielokrotnie nag@dzanym na przeglądach

i ogóInopolskich konkursach Zespołem Pieśni i Tarlca ''Fami|ia", a także orkiestrą dętą

w Węgierce. Życie kulturalne mieszkańców gminy skupia się w wiejskich Domach krrltury,

które posiada każde sołectwo' w Roźwienicy działa także Gminna Biblioteka Publiczna.

Istotnym mankamentem, dotycącym zasobów ku|tury w Gminie jest brak centrum,

wspieĄącego i koordynującego działalność ku]tulalną społeczność uważa to za po\\ażny

minus' dlatego pojawiała się ibędzie realizowana inicjatFva utworzęnia Gminnego ośrodka

Lokalnej lnlegacji Kulruralnej (COLI K ).

-*-j,":3. 14
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zdt!'lc i opl'l zdror'Ńr

Problsmy zdrowotne mies4anów województwa Podkarpackiego przedstawia polliź8zy wykr€s

struktrry mieszkńów woj. Podkarpackiego, pochodzących z tererrów wiojskiń leczonych

w szpitalaoh ogólnych w woj' podkarpłokim w 20o4 r

żr&ło: Podkarąnckie Cłnh,m mrcwia Publicnego

N) Rzeszovie.
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Miesztancy gmitt wiejskioh w wojevódznłie Podkarpackim cierpią glównie nł ohoroby układu

kąź:qia _ 1s,5 o/.; U!.a4, ,Ątucia i innę skutki działania czynników zewnętrznych _ l0,9 %;

choroby układu tewiennego -lo,4 o/4 choroby uHadu rrpczowq'płoiow€go *l0'2 %; choroby
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układu oddechowego - 9,7 o/o; nowotwory - 8,8 yo oraz zab!fzenia psychicme _ ó,0%' Pomimo

wolniejszęgo tęmpa życia i stosunkowo czystego środowiska, w stosunkl! do pozostałej części

kĄu, mieszkancy Podkarpacia są zeshesowani. Powodem jest niski poziom życia' blak

możliwości pozyskania satysfakcjonującej pracy i wynagrodŻenia. Niezadowalające warunki

b}towe prowadzą do apatii i biemego trybu żłcia. Mała wiedza

z zakesu zdlowego stylu łcia, tłusta dieta, Żakapiana alkoholem prowadzi do części wyżej

wymienionych schorzeń. Życie na wsi to wykonywanie prac Żwiązanych z gospodarstwem

rolnym, które zwiększają zagrcżenie różnego rodzaju urazów zęw!ętrznych.

Dostęp do opieki zdrowotnej.

Mieszkańcom Gminy Roźwienica podstawo\łą pomoc medyczną świadczą ośrodek Zdrowia

w Roźwienicy i Punkt Felczerski w Węgierce. Pozostałe świadczenia moż]na uzyskać

w mieście Jarosław, którę dysponuje bogatym zapleczem medycznych w postaci przychodni

specjaliŚtycaych, szpitala oraz pogotowia nfunkowego.

Leki i .pteki.

Dogodna lokalizacja' czyli łat!ły dostęp do apteki, pozwala chorym na szybkie zaopatrywanie się

w potrzebne medykamenty. Możliwość zakupienia tańsŻego odpowiednika niezbędnego leku

umożliwia ubogiej ludności podjęcie procesu leczenia zalecanego ptzez lekarza. Mieszkancy na

terenie gminy posiadają jedną F}watna aptekę zlokalizowaną w RoŹwienicy, którą obsfuguje

magister famacji oraz punkt apteczny w węgierce' Na 1 aptekę prz}?ada 6352 mieszkańców.

Jeśli rnieszkańcy podejmują leczenie w placówkach specjalistycmych w Jarosławiu, mogą

korzystać z oferty 9 aptek w Jarosławiu.

Personel w podstawowej opiece zdrowotnej.

Podstawową opiekę mieszkańcom gminy świadczą ośrodek Zdrowia w Roźwienicy

i Punk medycmy Węgierce, w kórych pracuje:

. 3lekarzy

. lekarz stomatolog

o 4 pielęgniarki

RealiŻacja zadań ochrony zdrowia przez samorząd Gminy.

Podstawowe obowiązki gminy dotyczące rea|izacji zadań profilaktyki i promocji zdrÓwi^ ptzez

samorządy są określone przez Narodowy Plogram Zdrowią który kładzie szczególnie nacisk na

cel stlategiczny.mówiący o poprawie zdrowia i zwią anej z nimjakości.zycia.ludności.
i;- -a oo,""o'"n' Fundacia Ro&oju Demokacji Lokalnej - Rzeszo$ski oŚrodek samożądu l erylońah€go
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z^daniefi władz gminnych jest zaspokojenie potrzeb z zakesu ochlony zdlowia oraz

zajmowanie się wsŻystkimi tymi zagadnieniami o charakterze lokalnym, które nie uostały

zaslrzeżone w ustawach ćla innych podmiotów. ogólnie rzecz biorąc ustawowe zadania

jednoslek samorądu leryorialnego obejmują:

. organizowanie inst}tucji świadczących usługi medyczne (tworzenie szpita|i' przychodni,

gabinetów)

o podejmowanie działań z zakesu promocji zdlowia (profi1aktyka).

. Do Żadań własnych gminy w zakręsie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki

Żdrowotnej należy w szczegó|ności:

. oplacow}'rłanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z

rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców grniny'

r przekazfvanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych; inicjowanie

i udział w w)łyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania

mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,

o podejmowanie innych działań wynika.jących z rozeznanych potrzeb zdrowotnych

i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

. zainteresowanie stroną finansową olalŻ stopniem i jakością oferowanych usług w celu

koordynacj i procesu zaspakajania potrzeb ludności w zakesie ochrony zdrowia.

Powvższe zadania władz publicmvch zostałv określone w następujących ustawach:

. ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniactl opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych'

. ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz

niekórych inn;ch ustaw.

. ustawie z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym,

o ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o sarnorŻądzie powiatowym,

. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 l' o samorządzie województwa.

Zadaniem władz publicznych zgodnie z Ań. 6. ustawy o świadczeniach opieki Żdrowotnej

finansowanych ze śIodków publicznych, jest zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki

zdrowotnej poprzez:

. tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;

*śł.:1*"
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. analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany;

. promocję zdrowia i profilaktykę, mającę na celu tlvorzenie warunków sprzyjających

zdrowiu;

. finansowanie w trybię ina zasadach okeślonych ustawą świadczeń opieki Żdrowotnej'

iranspoń i komunikacja.

Dobrze rozwinięta infrastuL1ura komunikacyjna jest koniecznym warunkiem do rozwoju

gospodarczego oraz wykorzystania możliwości tranz}tołvych, jakie stwarza lokalizacja

pŹygraniczna. Dbałość o wysoką jakość dróg przekłada się pośrednio na jakość życia

i pozwala rozwiązać wiele problemów społecmych. Dlatego jest to jeden z wźniejszych

p orytetów strategii wojewódŻtwa Podkarpackiego, by drogi były bezpieczne, efekt1łvne

i przyjame środowisku naturalnemll.

Roźwienica, podobnie jak wiele gmin z tego obszaru, posiada drogi o niskim standardzie' Na

jej obszarŻe występują drogi wojewódzkie o łącznej dfugości 23 km, drogi powiatowe liczące

16,9 km oraz drogi gminne, których długość wynosi23,5 km.

Na terenie gminy działa transport pasażerski organizowany przez Przedsiębiorstwo

Komr.rnikacji Samochodowej w Jarosławiu, dzięki któĘ mieszkańcy mogą swobodnie

poruszać się po poszczególnych miejscowościach gminy oraz mają dogodne polączenia

z miastem powiatowym Jarosław. sieć dróg na terenie gminy Roźwienica w rol1l 2006

przedstawiała się następująco.

D e:
'.łr drogi " ':'a.!.r'gośadrogi w km

E80 18

88t zurawicałańcut 5

ogołen 13

ffi:i'ś{
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węgierka-Krzyrłcza 0,15

wola węgierska-Helusz 0,15

ogół€m 16,9
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Rynek pracy i ak{ywnolść ekonomiczna mieszkańców.

Dane statystyczne z grudnia 2006 roku pokazują że pracujących w głównym miejscu pracy

było 399 osób, z czego l97 stanowiły kobiety. Głównym obszarem zatrudnienia jest sektol

prylvatny' oprócz prowadzenia ind1'widualnych gospodarstw rolnych' mieszkańcy szukają

zatrudnienia poza rolnictwem. zjawisko podwójnego Żatrudnienia wynika z chęci zapewnienia

rodzinie godziwego poziomu życia.

Polityka państwa szczególny nacisk kładzie na samozatrudnienie. Pobudzanie al1ywności

ekonomicznej ludzi ma niwelować problem bezrobocia, braku zaradności źryciowej o1z przez

podjętądziałalnośó wykorzystlłać Potencjał danego obszafu .

*i'5Ł
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nne:

: :i*P'l*c{j.trsd,r.,,!s..,lt;i:,:.
t33200t ]vstrowi€€-Rudołowice 2,6

,332002 rudołowice-Mokra 1,5

t332003 ludołowice_.}ankowice ,85

\332004 1oźwienica-Tuligłowy ,6

1332005 ]vstmwice_chorzów

1332006 ioźniatów-Hawłowice 2,053

11.12007 wola Roźwienicka-Roźwienica 2,48

llt2008 ]zqstkowice{rcga przez wieś l,l8
]332009 ]ystrowice-wola Roźwien;cka ,537

t3320010 ludołowice_droga przez wieś '73

t3320011 Jhorzów-droga przez wieś ,t5
\3320012. #ęgierka _Hawłowice ,321

]3320013 ryniowice-Parcelacja węgierka 2,35

}3JŻ00l4 Iyniowice-droga przez wieś ),25

t3320015 węgierka-Pruchnik t,5

)gółem Ż3,5

żtódło: dane własne gminy
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Bezrobocie

Zjawisko bezrobocia w Polsce, pomimo podejmowania środków zaradczych' suczególnie

w południowo _wschodniej części kraju narasta. Stopa bezrobocia lejestrowanego

w Polsce (lra podstawie liczby pracujących z końca paździemlka 2007 roku) wyniosła 1l,3 %

i w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie uległa zmianie. spadek stopy bezrobocia

(w granicach od 0,3 do 0,l punklu) odnotowano w ośmiu wojewódŻwach' W województwie

świętokŹyskim i wielkopolskim natężenie bezrobocia utrzym}'wało się na poziomie

poprzedniego miesiąca. Największy wzrost stopy bezrobocia _ o 0,2 punktu procentowego -

wysą)ił w wojewódŻwie podkarpackim. Powiat Jarosławski znajduje się w jednym z trzech

najbiedniejszych regionów Polski _ PodkaĘaciu. obszar ten charakteryzuje się wysoką stopą

bezrobocia( na poziomie 17%), wynikającą z przemian uŚtrojowo_gospodarczych. objawiają się

one brakiem rozwiniętego przemysłu, rozdrobnieniem rolnictlva wmz z brakiem opłacalności

produkcji rolnej przez zniesienie dopłat do niej. W rejestrzę Powiatowego Urzędu Pracy

w Jarosławiu było zaĘestrowanych 8663 osób, z czego 62,24 7o stanowili mieszkańcy wsi,

a 4,qóolo absol\łenci.

Liczbę beaobotnych na temie powiatu Jarosławskiego przedstawia poniższa tabela.

ł*afixŁ

a op,u"o*ni" Fuńdaqa Rofuoju Demokacji Lokalńej F{Żeszowski ośrcdek sŹmorądu TeD4onahego
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' '.]' ocoł,fM.'''
, .r,:.'t ,:.T.OBSZAR RAZf,M KOBTETY.

Miasto Jarosław 2829 l5l5 206 86
MiaŚto Radvmno 442 238 29 ).2

Gmina Chłopice 328 t53 3t 9
Gmina Jarosław 848 455 32
Gmina Laszki 639 310 4t ).4

Gmina Pawłosiów 523 284 31 20

80



Gmina Pruchnik 159 4).6 52 9
Gmina Radymno 809 398 52 l5
Gmina Rokietnica 266 137 18 2
cmina Roźwienica 444 207 36 4
Crmina Wiazorrłlica 391 66 13

Razem 8663 4524 646 216
w tym zamieszkali na wsi 5392 2171. 411 I l8
Zródło: PUP Jatosław'

W Gminie Roźwienica w dniu 30 gudnia 2007 roku bezrobocie wynosiło ll,85%.

Zarcjestro\łanych było 444 bezrobotnych, w tym 207 kobięt. Prawo do zasiłku posiadało 36 osób

i tylko 4 kobiety.

Najbardziej zagrożone grupy beaobomych to:

_ kobiety stanowią ponad połowę bezrobotnych Powiat! (52'22vÓ ), pornimo tego, że posiadają

wyższe kwalifikacje Żawodowe w stosunku do męż.zyzn. okes transformacji przyczynił się do

spadku aktywności kobiet i wFchnięcia ich z areny rynku pracy' Głównym powodem był brak

dostq)u do opiek nad dzieckiem' Matki są dysĘminowane przez pracodawców Że względu na

możliwość pełnienia funkcji matki, co wiąze się z opieką nad dziećmi i prowadzeniem domu.

stereotypowe myślenie o braku dyspozycyjności i zaangażowania w pracę kobiet posiadających

rodzinę' jest główną przeszkodą w zatrudnianiu ich w sektorze pr}nvatnym. Po|ityka rządu

zmierza do wyrównania statusu i plaw kobiet, poniervaż to gwaranhlje zrównotaŻon) rozwój.

Wprowadza ułatwienia inst)tucjonalne, by zwiękzyć kobietom dostęp do rynku pracy.

Propozycje rządu to elastyczne formy zatrudnienia takie jak telepraca, możliwość urlopu

rłTchowawczego dla ojca.

- absolwenci to druga zaglożona grupa. Niepokojąc}'rn zjawiskiem jest bezrobocie wśród

absolwentów (4,9670), którzy nie podjęlijeszcze pierwszej pracy. Taki stan rzęczy jest wynikiem

przestarzałego, niedostosowanego do oczeki\łań dzisiejszego rynku pracy, szkolnictlva

ponadgimnazjalnego. Szkoły zawodowe oraz techniczne dysponują przestaŻałymi pracowniami

kształcenia zawodu, nie podejmują współpracy z potencjalnymi lokalnymi pracodawcami.

Placówki nie kształcą w zawodach, na L1óre jest pop}t na rynku pracy'

- osoby bez kwalifikacji czyli posiadający wykształcenie girrnazjalne, podstawowe

i niepełne podstawowe. Brakjakichkolwiek kwalifikacji skazuje na bezrobocie.

_ osoby od 25 do 34 roku życia czyli grupa ludzi młodych, którzy pozostają bez pracy. Brak

sb'ategja RoelązyłaE Prob]efrów spolrcaych Gminy Roźwleń'ca na llla 2o08'20l,l

Ełr.:EŁ
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środków utrzymania nie pozrvala im na godziwą egzystencję, niezależność finansową od

rodziców, a co za tym idzie możliwośó założenia własnej rodziny.

_ osoby wieku przedemerytalnym czyli po 50 roku źycia, są dyskyminowane na rynku pracy Że

względu na swój wieĘ natomiast Żapomina się o ich popa.tej doświadczeniem wiedzy oraz

gotowości do rozwoju zawodowego oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.

Duży problem brzemienny w Śkutki to długotrwałe bezrobocie (powyżej 12 miesięcy),

prowadzące do marginalizacji społecznej. Wydfużjąca się bezczynność zawodowa

w znaczny sposób zmniejsza szansę Ę grupy beaobotnych na ponowną akt}Ąvizację Żawodową

Dfugotrwale bezrobotni wpadają w ,,zaklęty krąg niemożlości''; narastających własnych barier

psychicznych, połączonych z niechęcią pracodawców do zatrudniania osób długo pozostających

bez pracy. Zjawisko to jest dobrze znane w kajach o utrwalonej polityce rynkowej, gdzie

długohwałe bezrobociejest postrzeganejako pŹyczyna wielu patologii społecmych.

lddywidualna aktywność ekonomiczna

Powiat jalosławski to powiat rolniczo-przemysłowy, z przemysłem skoncentowanym

w Jarosławiu. Dominującą gałęzią przemysłr-r jest przemysł przetwórczy, co wynika z jego

lolniczego charaktelu' Najważnie.jsze zakłady przemysłowe na 6'rn tefenie to znane od lat

zakłady Przemysfu cukiemiczego .LU Polska S.A''', Zakłady Mięsnę 'soKoŁów'. Na rynku

odnalazĘ się Huta szkła "Jarosław'', obecnie owENsJLLINoIS Polska S.A. Do najbardziej

dyramiczrrie rozwijających się sektorów w gospodarce powiatu za|icza się handel, cojest ogólną

tendencją województwa. Istotne oż''rvienie odnotowuje się w procesie powstawania małych

i średnich przedsiębiorstw handlowych, dla których sąsiedŹwo Ż Ukainą tworł sprzyjający

klimat rozwojowy. w systemie REGoN najwięcej firm zalejestrowanych jest w dzia|e handel

i naprawy - 3094, co stanowi 45,6010 ogołu zarejestrowanych podmiotów gospodafczych. ważną

Iole odgrywają też firmy produkcyjne oraz budowlanę' Stanowią one 9o/o i 9'lVo ogcłu. Liczba

podmiotów gospodarczych działających w powiecie jarosławskim stawia go w czołówce

wojewódzkiej' Podmioty gospodarcze powiatu stanowią 7,870 ogófu zarejestrowanych

w województwie podkarpackim. Badania Wyższej Szkoły lnformatyki i zat?Ądzania

w Rzeszowie, przeplowadzone w roku 2004, wykazĄ powiaty o dobĘ koniunkturze dla

rozwoju przedsiębiorstw, powiat jarosławski był wśród nich. Rolnictwo, obok przemysłu, jest

podstawo*Ym działem gospodarki. powiatu-''Powiat_€harakęryzuje . się stosunkowo dobr1mi

';:".:tr- aŻ
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warunkami prz}Todniczymi, istotnymi dla pIodukcji .oiniczej' choć jest pewne Tóżlicowanie

w układŻie tery{orialnym. Wskźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wg JLrNG

Puławy) wynosi dla powiatu jarosławskiego 83,4 punktów, gdzie najlepszą przestrzeń

produkcyjną posiadają gminy Chłopice (103,2 pkt) i Pawłosiów (102,5 pk), a najsłabsą gminy

Wiązownica (6l'0 pkt) i Laszki (72'9 pk). Roźwienica $'tuuje się pośrodku tego Żestawienia.

Powierzchnia użyków rolnych wynosi 'I0 231 ha j' stanowi 68,2% powierzchni powiafu' Gleby

w większości charakteryzują się dobr}m potencjałem plonotwórczym- W strukturze bonitacyjnej

gunty klasy I-Iv stanowią 82,8%. Umożliwia to uprawę wszystkich roślin' w rolnictwie

dominuje, podobnie jak w przemyśle, sektor prywatny. Działalność rolniczą prowadzi 12 205

gospoda6tw rolnych. Rodzinne gospodarstwa ŻAjmnią'I9yo powierzchni ziemi uPrawnej.

cospodarstwa rolne prowadŻą działalność głównie na własne potrzeby. Z ogólnej liczby 12 170

gospodarstw 4886 okeśla s\łoją produkcję jako lośIinną 1490 jako zwierzęcą a 10 580

pozostałe jako mieszaną w strukturŻe uż}łków rolnych dominują grunty ome, zajmujące 74,4%

powierzchni powiattl jarosławskiego. Uprarvia się głównie rośliny zbożowe - 57,5%o, z czego

przede wszystkim pszenicę (60 % upraw zbożowych)' Znaczącą pozycję w strukturze uż}'tków

rolnych stanowi uprawa ziemniaków _ 16,3%. wśród roślin przemysłowych dominuje uprawa

buraków cukowych. Trudna s}tuacja w rolnictwie lv powiecie jarosławskim odbija się na

opiniach mieszkaliców wsi i osób utrzymujących się z rolnictwa. z ogólnej llczby 4870

użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych utrz}łnujących się głównie bądź wyłącmie

z placy we własn)m gospodarshvie 2177 uanało s'\łoje gospodalstlva za nierozwojowe, a tylko

112l za rozwojo\łe. Pozostali nie mieli jednoznacznej opinii. Rozwój rclnictwa ekologicznego

jest szansą dla powiafu jarosławskiego, ze wzg|ędu na bliskość rynku ukraińskiego. Żyzne 91eby

regionu, na których udaje się pszenica, buraki cukrowe, fzepak olaz wczesne ziemniaki - to

warunki unikatowe w skali loaju. ProduĘ z czystegd ekologicznie regionu mają szansę na

wysokie notowania w kĄu i zagranicą.

w Gminie Roźwienica dominującą rolę odgl}'rła lo]nictwo. Powierzchnia uż}tków lolnych

zajmuje powierzchnię 5385 ha, gdzie 81'3 % stanowią gnrnty ome' obszar lasów i gluntów

leśnych wynosi 1373 ha' Rolnictlvo jest rozdrobnione. Gospodarstlva do l ha stanowią 22%

wszystkich gospodarstw, od 1 do 2 ha stanowią 23%, największa grupę stanowią gospodalstwa

od 2 do 5 ha _jest ich 42,4%' Są one głównie zlokalizowane we wsiach węgierka, Rudołowice

|BqŁwienica.
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Tabell" Ełettutyka ilfułibuhłe flg pwiaa'hnr Lbftólł z lki8e4nn
robłnn w crninic Rohrieni!,

Gos.ńffŚlwa ws nxiu]tiu
l4t5

sosodffśwa indwiduahe 1415

so$oda'$w! indywiduahe po*Yżei l ha uŻytkót mlnycb I t05

Gosoodan'Ma wq rodzsiu i lłuo obszaro\lYoh u41kó\ł roln\'oh

o8ć,łea 1415
310

Dowżei l do miei niŻ 2 ba gpsJol. 326
od 2 .io miei niż 5 ha 601

od 5 do nniei niż 7 hł 103

od 7 do miei nż l0 ha cosoJol. 45

od l0 do mniei nż l5 ha gog.rol. m
od 15 do nniei niż 20 ha 3

Ód 20 do miei niż 50 ha 6

od 50 do mdei trż l00 ha 0
tmhaiq/iecei 0

ogć'ł€m q@Jol. 14r5
do l haq,łeznie g.osp.rol. 3to
oowżei l do nni€i !ż 2 ha 3:

od 2 do mici niŻ 5 ha goĘJol' 60t

od 5 do miei Dż 7 ha 103

od 7 do miei nD l0 ha 45

od l0 do nDiei dż 15 ha m
od 15 do miei niż 20 ha 3

od 20 do &iiei niż 50 ha 6
od 50 do miei nż l0o ba 0

100 ha i wbcei 0

bdło: Gt]s, spis ,obly 2002

lłńres' Tlw pmłlł*cji rulnbzpj

ŹrMło: Plan Rozwoiu Gnw Roźvienicą
*iEPł, 84
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Mieszana produkcja w ind}nvidualnych gospodarstwach rolnych najczęściej zaspokaja jedynie

potrzeby konsumpcyjne gospoda.stw domowych. Podmioty Cospodarki Narodowej

Zarejestrowane w Rejestrze{EcoN wskazują na dominację sektora prywatnego, który stanowi

ponad 95% wszystkich podmiotów. osoby fizyczne Prowadzące działalność gospodarcĄto 203

podmioty, z częgo większość to placówki handlu spożywczego; drugą grupę stanowią 4 spółki

handlowe, a trzecią stowaŹyszenia i organiŻacje społeczne w liczbie 17. Przykładem dobrego

wykorzystani koniunkturyjest kilka firm powstałych w |atach 90łych. Naleą do nich:

. Brukarstwo Roboty ogólnobudowlane ( Roźwienica), Bogdan Babiś _ obszarem jej

działań jest gmina i ościenne miejscowości, główna działalność to remonty dróg i mostów

olaz utrzym}nvanie dróg w okesie zimowym. Powstała po likwidacji Spółdzielni Kółek

Rolniczych i wykorzystała jej zaplecze.

Firma Produkcyjno _ Handlowa ',k'AslA" Krawiectwo (Roźwienica), Marian Tr}łriecki

zakład zajmuję się szyciem ubrali dla dzieci i niemowląt.

Usługi Rolnicze, Zbigniew Sikorko ( RoŹwienica), firma oferuje usfugi producentom

rolnym. Przejął on l}nek odbiolców oraz spŹęt po zlikwidowanei Spółdzielni Kółek

Rolniczych.

o Wapiennik, Krystyna Ma|muk firma zajmuje się wydobyciem i produkcją wapna

nawozowego i budowlanego.

. APlPoL gospodarstwo pszcze]arskie - zakład produkuje miody i zioło miody.

. stolarstwo_ Dariusz Gołąb, ( Roźwienica).

. stolalstwo Bożena i Mariusz Łanowy, ( Roźwienica).

Na terenie Gminy działa Gminna Spółdzielnia 
',Samopomoc 

Chłopska'' (Roźwienica),

posiadająca swe oddziały we wszystkich solectwach grniny' Zajmuje się handlem' usługami dla

ludności. Posiada również duży maga7yn zbożowy ora7 mies/alnię pasz.

Tabeld. Podmioty gospodqrki nqfodowej wedlug sektofów ,,łasrrości i v),branych fotm
pfuwnlch w Gmiłrie Roźwienica slaĄ z 2006 foku.

'*a.:"ŚŁ
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ogółem
ogółem ied.sosD. 248

Sektor publicznv
oodmiotv sosoodarki narodowei osółem ied-sosD. 1l
państwowe i samoŹądowe j ednostki prawa

budżetoweeo osotem ied.soso. 9
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zródło: Urząd statyslyczny Rnsńw 2008

Pomoc osobom bezrobotnym.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu udziela wsparcia osobom bęzrobotn},rn poplzez

poradnictwo za\łodowe, L1óre ma na celu aktywizację zawodową pomoc w doborze właściwego

zawodu i miejsca zatrudnienia, informowaniu o istniejących zawodach oraz możliwościach

szkolenia i ksŹałcenią a takŹe Żmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia.

wyposźenie bezrobotnych w urniejętności skutecŻnego poszukiwania pracy

w trakcie warsztatów i szkoleń oraz zajęć aktywizacyjnych. PUP udostępnia bazy danych

zawielających źródła ofert pracy, informacji dotyczących poszukiwania pracy oraz

samozatrudn ien ia.

Szkolenia są finansowanie z Funduszu Pracy dla bezrobotnych, osób pobierających rentę

szkoleniową i żołnierzy rezerwy, kiedy nie mają kwalifikacji zawodowych' zachodzi potrzeba

zmiany lub uzupełnienia ich kwalifikacji w zawiązku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy,

utraty zdolności do wykonywania pracy rv dotychczasowym zawodzie lub braku umiejętności

poszukiwania pracy.

Szkolenia mają na celu zwiększenie szans bezrobotnego na rynku pracy.

W trakcie szkoleń bezrobotnemu przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości 20% zasiłku dla

bezrobotnych miesięcznie, jeżeli zaś uczestnikiem szkoleniajest bezrobotny w wieku do 25 roku

zycia przysfuguje mu stypendium w wysokości 40% zasiłku miesięcznie.

Beaobotny zamierzający rozpocząć działalność może zwrócić się o przyŻnanie jednorazowo

środkó* na podjęcie działalności gospodarczej'

sEategi. Roniąz}slnia Prbl€nów spÓł€c'ych cminy Rożwieńig na Ląta 2003 20l4
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Drzedsiębi orstwa palistwowe ied.sosp. 0
spółki handlowe ied.eosD. 0
spółki handlowe z udziałem kapitału zasraniczneso ięd.sosD. 0
państwowe i samorządowe j ednostki plawa

budżetoweso. sospodarstwa pomocnicze ied.soso. 0
Sel1o. pr\'!vatny
podmiotY gospodarki narodowei ogółem ied-soso. 231
osob5 fią cme prowadzące działalnośc

sosDodarcza ied.sosD. 203
spółkihandlowe ied.sosD. 4
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego ied.sosD. 0
spółdŻielnie ied.sosp. 2
Fundacie ied.sosD. 0
stowarzYszenia i orsanizacie sDołeczne ied.gosp. 1'7
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Bezfobotny może podjąć staz, który ułatwia zdobycie umiejętności pral1ycznych w zawodzie

przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą przez

okes do 12 miesięcy. Pżysfuguje on osobom w wieku do 25 lat lub w wieku do 27 lat w okesie

do l2 miesięcy od dnia określonego w dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły wyższej

możę zostać skierowany do odbycia stażu u pracodawcy. w trakcie odb}'wania stażu

bezobotnemu przysługuje st'pendium w wysokości zasiłku dla beaobotnych za kżdy miesiąc.

osoby pozostające bez pracy, w wieku powyżej 25 roku zycia lub bez kwalifikacji zawodowych

oraz długokwale bezrobotni, beaobotni powyżej 50 roku życia, niepełnosprawni lub samotnie

wycho\łujący, co najmniej jedno dziecko do 7 loku życia mogą podjąć 6-miesięczne

przygotowanje zawodowe. Celem takiego pŹygotowania jest zdobyr'vanie przez bezrobotnego

nowych L:walifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praltyczne wykonywanie zadań

zawodowych na stanowisku pracy według ustalonego progmmu uzgodnionego pomiędzy

stŹllostą pracodawcą i bezrobotnym bez nawiązania stosunku pracy. W czasie trwania

przygotowania beŻrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych za

kżdy miesiąc.

Bezrobotny w wieku do 25 lat i bez kwalifikacji może ot z}'rnać st}pendiwn z t}tułu kontynuacji

nauki w wysokości 507o zasiłku dla bezrobotnych wypłacane przez okes 12 miesięcy, jeśli

podjęto dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo

w szko|e wyższej w systemie studiów wieczolowych lub zaocznych w okresie 6 miesięcy od dnia

zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy oraz nięprzękloczonie wysokości dochodu na

osobę w rodzinie w rozumieniu pźepisów o pomocy społecmej uprawniającego do świadczeń

z pomocy społecznej.

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługu.je dodatek akt}'wizacyjny, jeżęli

w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze

czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzyrnuje wynagodzenie niższe od

minimalnego wyugrodzenia za pracę lub z własnej inicjatyły podjął zatrudnienie lub innąpracę

zarobkową

osoba bezlobotna może ubiegać się o zwlot kosaów przejazdu z miejsca zamieszkania

i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu,

przygotowaJlia zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania za:ęć z zakJes!

poradldelwa zawodowego pżez okre'q. do !2 ml'ęsĘsy'.j%9l'-qpęhtia warunki na podstawie
8',1
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skierowania powiato\łego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową

przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, szkolenie, staz lub została skierowana na zajęcia

z zakesu poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania, uzyskuje wlnagrodzenie

w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia Ża pracę'

Bezrobotni mają prawo domagać się zwrotu kosztów zakwaterowania przęz okręs do 12

miesięcy, jeżeli na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub

innąpracę zarobkową przygotowanie zawodowe w miejscu placy, szkolenie, staż poza miejscem

zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamiesŻkania

wyrosi łącznie ponad 3 godziny dziennie; miesŻka w hotelu lub wynajęt}m mieszkaniu

w miejscowości, w której jest zat udniona, wykonuje inną pracę zarobkową odb}'wa śź lub

przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w pobliżu tej miejscowości lub uzysL_uje

wynagrodzenie w wysokości nieprzekaczającej 2000ń minimalnego wJnagrodzenia za pracę

obowią?ującego w miesiącu, za który dokon)'rvany jest zwlot kosŻów zakwaterowania.

osobom bezrobotnym samotnie wychowującym, co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, po

udokumentowaniu poniesionych kosztów, można refundować koszty opieki nad dzieckięm do 7

lat w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych, jezeli bezrobotny podejmie

zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostarńe skierowany na staż, przygotowanie

zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie oraz pod warunkiem nieprzekoczenia kryerium

dochodowego na osobę w rodzinie, w rczumieniu przepisów o pomocy społecznej. Refundacja

może nastą)ić na okres do 3 miesięcy, jeżeli bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę

zarobkową na okrcs, co najmniej 6 miesięcy, na oloes do ó miesjęcy, jeżeli beŻrobotny podjął

zaEudnienie lub inną pracę zarobkową na okres' co najmniej 12 miesięcy. W przypadku

skierowania na stź, przygotowanie zawodowę w miejscu pracy lub szko|enie refundacja

kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 nastwuje na okres odb}'wania stazu, przygotowania

zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia.

osoby bezrobome mogą skorzystać ze \łspalcia w formie prac inte.,łęncyjnych, staży,

przygotowania zawodowe, szkolenie, Iefundacji wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych

bezrobotnych, przyznaniajednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej '

Bezrobocie stanowi poważny problem społeczrrości lokalnej. Sposoby zaradŻenia temu zjawisku

to zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców uruchamiających nowe miejsca pracy, rozrłój

taniqi-hazy . lokalowej oraz pozyskanie inwestorów zerł'nętrznych tworzących miejsca pracy
EPś::€,' 86
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a także przyciąganie inwestorów strategicznych.

Analiza sekora turystycznego w \łojewódŹwie podkarpackim wskazuje na ogromny potencjał

naszego rcgionu w tej.'sferze. sŻcŻególne znaczenie ma tu położenie geograficŻne

i sąsiedawo z państwami: Ukainą od wschodu i w małej części od południa oraz Słowacją od

południa. Historyczne zaszłości zaowocowały wzajemnyn pżenikaniem się nalodowości

i kultur. szczególnie w Galicji pozostawib hwały ślad w postaci nielicznej dziś

ukraińskojęzycznej mniejszości narodo\łej.

sąsieddwo z Ukainą staje się d]a nas jako wschodniej granicy Unii Europejskiej szansą na

podbój nowego' duŻego r}nku zbru dla regionalnych produków, Iozwoju inftastukfury

turystycznej oraz handlu, świadczeniu usług i zlacŻnym ruchem tuystyczn)m z\łiązŹurym coraŻ

częściej nie tylko Z interesami handlow)mi.

BEzPl EcZEŃsTwo PlJBLtCzt\tE l PAToLoclE sPoŁEczNE
Przestępczość

Zjawiska spolecaie patologicme dotyczą wszelkich zachowati jednostek i grup, niezgodnych

z wartościami powszechnie uznawanymi w danyn ĘgLl kulturowym idziałających

destruktywnie na zbiorowość społeczną. Nad bęzpieczeństwem i ładem społeczlym w Gminie

Roźwienica czuwa Zespół Dzielnicowych, z posterunkiem w Roźwienicy. Największe zagrożenie

stanowią nietrzeźwi kiero\łcy (32 Żdarzenia), kolizje drogowe (20 zdarzeń) oraz w}padki

drogowe

('7 zd'arzeń). Pojawiają się także kladzieże cudzej rzeczy (6 przestępstw) oraz kradzieżę

z włamaniem (2 naruszeń prawa). odnotowano 3 przypadki pobicia oraz bójki. Brak Pzestępstw

rozbójniczych, lrradzieży pojaŻdów

w stosunku do roku 2005 przestępczość zjacznie zftalala, poza dwoma obszarami _kolizje

drogowe w2aosły o 3 zdarzenia a wypadki drogowe o 5.

oraz przestępstw gospodarczych'
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Dzialania piofi laktyczni.

Profilakyka to działanie nastawione na stwarzanie człowiekowi okazji do akt}nvnego

gromadzenia róznych doświadczeń, Ltóre powodują wzrost jego zdolności do rad7enia sobie

w trudnych s}'tuacjach. Nasta'i{iona jest ona na rozwljanie ogólnych umiejętności

psychologicznych oraz społecznych i opiera się na założeniu, że nie tyle używki są groźne, co

pewne braki tkwiące w człowieku.

Na gminę nałożony jest ustarvowy obowiązek opracowania i realizacji Gminnych Programów

Przeciwdzialania Alkoholiznou i i Narkoman ii.

Edukacja.

w roku szkolnym 2007/2008 Gmina Roźwienica 1iczy następujące placówki:

. Gimnazjum w Roźwienicy,

. szkoła Podstawowa w Roźwienicy ze szkołami filialnymi w miejscowościach:

cząstkowice, Wola Roźwien icka,

l Zespół Szkoł w węgierce, w którego skład wchodą: Gimnazjum w Węgierce, Szkoła

Podstawowa w węgierce ze SzkołąFilialnąw Woli Węgierskiej,

. szkola Podstawowa w Tyniowicach ze SzkołąFilialnąw Bystrowicach,

. szkoła Podstawowa w Rudołowicach.

Gimnazja są trzy klasowe odjedno do cŻerooddziałowych. Szkoły Podstawowe w większości są

sześcioklasowe jedno lub dwu oddziałowę, \łszystkie posiada.ją oddziały przedszkolrre

jednooddziałowe.

Szkoły Filialne liczą średnio po 3 klasy jednooddziałowe oraz po jednym oddziale

przedszkolnym jednooddziałowym.

Kadra pedagogicaa składała się w roku 2007 z l05 nauczycieli, którzy uczyli 9l5 ucmiów'

P.z edstawia to poniższe zestawienie.

a o-"-'** Fundacia Roedu Demok ac l t ola'nej - RzesŻotli ośodek samożądu TeryloFslnegÓ
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] l_ : Zespd SŻkół
] : w Węgierce

2. szkoła Pod stawowa

] w Roźwienicy

]' Su koliPódsuuorła l l 87
rr Rudołowicach

, -Ft't" c'ąstk"il"* 
l

'ogołem ] 105

Zródło: dane UG Roź1|,ieąicd

Zatrudniona kadra w większości placówek oświato'\łych posiada następujące wykształcenie:

_ wykształcenie doholanckie humanistyczne (tylko Gimnazjum w Roźwienicy)

- wykształcenie wyższe magisterskie z plrygotowaniem pedagogicznym,

.. wykształcenie wyższe zawodowe Ż ptzygolowaniern pedagogicznym,

_ wyksaałcenie średnie z przygotowaniem pedagogicznym.

Poziom nauczania jest dobry' o czym świadczy chętny udział uczniów w konkursach

przedmiotowych we'\łnętrŻnych o.az na szczeblu wojewódzkim z wysokimi zajętymi miejscamj'

W szkołach na temie Gminy Roźwienica prowadzone są następujące zajęcia pozalekcyjne:

wyrównawcŻe, kołka prŻedmiotowe, kółka spońowe, kulturalne i informatycae. oprócz tego

uczniowie jeżdżą na ogniska baletowe do Jarosławia oraŻ dodatkowe Żajęcia z jęŻyków obcych -

3 uczniów jeździ do ogniska Baletowego w Jaroslawiu oraz na dodatkowy kurs języka

angielskiego, 2 uczniów uczęszcza do Szkoły Muzycznej w Jarosławiu, l uczeń na jęŻyk

angielski w Jarosławiu.

a op,".o*ni" Fundaqa Ro&oju DemokraqiLokalńej _ Rżeszowski oŚrodek sańożąd! Ter'4onahego
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Dostęp do Intemetu posiadają następujące placówki:

- Gimnazjum w Roźwienicy,

- Gimnazjum w węgierce, .-

- Szkoła Podslaworła w Rożrvienicy.

- Szkoła Podstawowa w Węgierce,

- szkoła Podstawowa w Tyniowicach,

- Szkoła Podstawowa ]v Rudołowicach,

- szkoła Filialna w woli węgierskiej.

Organizacje pozarz4dowe na terenie Cminy,
_ Gmina Roźwienica posiada mocne zaplecze w obszaŻe fuzeciego sękto.a. W jej obszarze działa

kilkanaście organizacji non plofit. Sąto:

. Stowarzyszenie Koł Gospodń wiejskich Gminy Roźwienica

. stowarzyszenie Rozwoju wsi węgielka i wola węgierska

. stowarzyszenie Miłośników Tradycji Ludowych,,Familia'' Rudolowice

o Polska Fundacja Profilaktyki L€cznictwa i ochrony Zdrowia im. Doktora Antoniego

Piwowońskiego Seniora

r Ludowy Klub Spońowy "Błękitni" w Rudołowicach

. Ludowy Klub spońowy "Babiś_syrenka" w Roźwienicy

o Klub Spońowy Węgierka

o Uczniowski Klub Sportowy "Dragon" w Rudolowicach

Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokoł" w Tyniowicach

o Uczniowski Klub Sportowy ,,Feniks" w węgierce

. Uczniowski Klub sportowy ,fiektor'' w Roźwienicy

. ochotnicza straż Pożma w Bystrowicach

. ochotnicza staż Pożma w cząstkowicach

. ochotnicza straż Poźama w Ro:iwienicy

. ochotnicza straż Pożama w Rudołowicach

. ochotnicza straż Poźama w Tyniowicach

. ochotnicza sftaż Pożama w Woli RoŹwienickiej

*a.'5Ł
_L oo,"**"n'", aunoac]a Ro&o]u oemokEqi Lokalrej - Rzeszoski ośrodek samtądu Terylo.ialt'€go
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. ochotnicza sha'ż Pożama w Czudowicach

. ochotnicza straŻ Pożama w więckowicach

. ochotnicŻa slraż PÓż-ama lv węgierce

. ochotnicza StraŹ Pożama w woli węgierskiej

. ochotnicza straż PoŻama w chorzowie

or9anizdcje te tzeszają następującą ilość członków:

- stowaŹyszenie KGw Gminy Ro:Źwienica około 2l0 członków

- ochotnicze strże Pożame (w kazdej miejscowości są stowarzyszeniami) około ló0 członków

- stowarzyszenie Rozwoju Wsi węgierka i wola węgierska około 41 członków

oddziały gminnego stowarzysŻenia KGw mająswoje siedziby w wiejskich Domach Kultury lub

Remizach stfazackich. Mają takze (w różnym stanie i w lóżnych ilościach) wypożyczalnie

naczyń'

w oparciu o Program współpracy Gminy Roźwienica z organizacjami Pozarządowymi

Gmina przekazuje organizacjom środki na realizację zadao publicmych np'

- Ludowemu Klubowi Sportowemu 
',Babiś-Syrenka'' 

w Roźwienicy na dŻiałalność szkoleniową

dzieci i młodzieży z terenu gminy Roźwjenica w piłce noż1ej,

_ Ludowemu Klubowi spońowemu ,,Błękitni'' w Rudołowicach na dŻiała]ność szkoleniową

dzieci i młodzieży miejscowości Rudołowice w piłce nożtej,

_ Klubowi Spoltowemu Węgierka na działalność szkoleniową dzieci i młodzieży z terenu gminy

Roźwienica w piłce noznej,

- UKS_om na prowadzenie działalności spońowej wśród dzieci i młodzieży'

_ stowarzyszeniu Miłośników Tradycji Ludowych ,,Familia'' w Rudołowicach na rozrłijanie

kultury ludowej, zwyczajów i obrzędów ludowych.

Uchwała Nr 87/X]20o7 Rady Gminy W Roźwienicy z dnia 28 grudnia 2007 roku przyjmuje

Program współpracy Gminy RoŹwienica z organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok.

Realizacja zadań wynikających z Programu odbyła się poprzez ogłaszanie otwaltych konkulsów

ofert w celu powierzenia lub wsparcia realizacji zadania i przekazania odpowiednich na ten c€l

środków w lamach budzetu gminy.

organizacje będą wybierane przez Komisję konkursową powolaną przez wójta Gminy rv skład'

któĘ wchodzi trzech prŻedstawicieli Rady Gminy idwóch pracowników Urzędu Gminy.

#*:irs" 93IJ
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zadaniem komisji konkursowej jest przeprowadzenie postęPowania i przedłożenie wyników

konkursu \ł ójtorł i do zatwierdŻenia'

Wspołdziałanie Gminy Roźwienica z organizacjami Pozarządowymi obejmuje współpracę

o charakteże finansowyrn ipozafinansowym' Wspołpraca finansowa polega na zlecaniu

Iealizacji zadań Gminy Roźwienica organizacjom pozarządowym poprzez:

- powierzenie wykonania zadania publicznego \łraz z udzieleniem dotacji najego realizację,

- wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe

dofi nansowanie jego realizacji,

współpraca pozafinansowa polega na:

- wzajennym informowaniu sję o planowanych kierunkach działalności poprzez przekaz1rvanie
.- bieżących informacji związanych z realizacją Programu na tablicy ogłoszeń rł Urzędzie cminy,

- zapoznanie organizacji PoŻarądowych z obszalami dŻiałan, w któ.e mogą się włączyć jako

.ealizatorzy powierzonych pżez Gminę zadali,

_ bieżące informowanie o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji, podczas lrtórych

omawiane będą zagadnienia zwiqLane z działalnością statutową o.ganizacji pozaŹądowych

w zakesie realizowania zadarl publicznych,

- konsultowaniu aktów praw ych w dziedzinach dotyczących statuto\łej działalności poż)łku

publicznego organizacji Pozarądowych poprzez:

a) udział przedstawicieli organiŻacji Pozarządowych i władz samorządowych w spotkaniach,

mających na celu mer}torycznę diagnozowanie potrzeb spoleczności lokalnej,

b) udostępnianie organizacjom Pozarządoł1łn projektów uchwał z dziedzin Żwiązanych

'- z ich statutową działalnością

- tworzeniu wspólnych zespołów o charalderzę doradczym i inicjatywn)m, skupiających

przedstawicieli władz Gminy i organizacji pozarądowych w celu definiowada prioryłetowych

dla Gminy obszarów problemowych, w rozwiązanie, których, organizacje pouarządowe rnogą

włączyć się jako rea|izator'

lnne formy współpracy ńogąbyć realizowane poprzez:

- inicjowanie Żadan akywizujących i integrujących lokalne organizacje pozŹfządowe,

- udostępnianie organizacjom pozarządowym lokali na spotkania ogóInodostępne związane

z lealizacją Proglamu,

A opracowańie: FuńdaĆja RoMlU Demokaqi Lokalńej - RzeszMki ośrcdek samouąd! TeMo.ialnego
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- bieżące poradnictwo ipomoc w organizowaniu szkoleń, mających na celu zwiększenie

profesj onalizac ii działań NGo,

- plowadŻenie działalności-promocyjnej iinformacyjnej dotyczącej wspó]nych przedsięwŻięć

Gminy i organizacji pozarządowych,

- mer}'toryczną pomoc w nawiązy'waniu kontaktów z organizacjami pozarądowymi spoza

Gminy Ro:iwienica.

Do zadań prior}'tetowych, planowanych do realizacji wspólnie z NGo w roku 2008 należą

o promowaniezatrudnieniaiprzedsiębiorczości,

. uspieranie systemu pomocy spolecTnej.

. oglaniczanie marginalizacji i prz eciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

. wspieranie organiŻacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze zródeł zewnętrznych,

w t;m ze żódelUnii turopejskiej.

. upowszechnianie kultury fizycŻnej, w tym prowadzenie spońowych szkoleń dzieci

i młodzjeży ońz loŻwój bazy spo[towo_rekreacyjne.j'

o promocja zdrowego hybu życia i działan z zakresu profilaĘki uzaleznień,

o ochrona środowiska nafuralnego,

. przedsięwzięcia kulturalne mające szczególnie na celu wzbogacanie oferty kultulalnej

Gminy oraz promocję lokalnych twórców'

o przedsięwzięcia mające na celu promocję potencjału turystycŻnego gmjny i wsparcie

rozwoju bazy turystycznej na terenie Gminy.

organizacje pozarządowe są także pełnopraĘn}m uczestnikiem i realizatorem usfug

zaplanowanych w mmach .ealizowanego Progmmu Integracji społecznej będącym jednym

Ż komponentów Poakcesyjnego Programu wspalcia obszarów Wiejskich (PPwow). Uźąd

Cminy w kwietniu 2008 roku ogłosił konkurs na następujące usfugi:

1. Zorganizowanie kompleksow1'ch usług dla dzieci i młodŻieży w formie świetlic i zajęć

pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych (sportowo-rekeacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych,

w},równawczych) z uwzględnieniem altematrłnych form w1,równIłania szans edukacinych

i wychowania przedszkolnego dla dzieci z wszystkich miejscowości Gminy'

a oo."*"n'" Fundac]a Rozwoiu Deńokaqi Lokalńej - Rzeszo$ki ośrodek samoządu TeMorialneuo
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2. UtworŻenie Gminnego ośrodka Lokalnej Integracji Kulturalnej dla miesŻkańców gminy

w celu umożliwienia szerokiego dostępu do pełnej ofęrty usług, organizacji czasu wolnego

mieszkańcom wszystkich solect$ gminy'

3' Zorganizowanie systemu usług poradniczych, edukacyjnych' uzupełniających działania

rehabilitacyjne i promujących zdrowie, dla starszych, samotnych, człoŃów rodzin

z problemami' dzieci z trudnościami wychowawcąłni izdrowotnymi oraz dla osób

z trudnościami wychowawczymi i zdlo\łotn}'rni oraz dla osób z trudnościami wychowawczymi

i zdrowotnyńi otaz dla osób trudnościami i problemami osobistymi.

4' Wsparcie szkoleniowe, zwiększające wartość usfug w gminie oraz zwiększające umiejętności

i kompetencje liderów lokalnych'

organizacje z tęrenu gminy zaczynają być akt)'\łne także w kwestii pozyskiwania środków

zewnętrznych. Na przykład Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Roźwienica

opracowało wniosek i uzyskując najwyższą prrnktację w Polsce uzyskało dotację z Funduszu dla

organizacji Pozarządowych (FoP w ramach Komponentu I. ,'Demokacja

i społeczeństwo ob1'watelskie".

8. Problemy śpołeczne w opinii mieszkańców Gminy Roźwienica
zdiagnozowane na podstawie analirry badań ankietowych.

Badania społeczne realizowane w listopadzie i gudniu 2007 roku służyły socjologicznej analizie

najistotniejszych problemów społecmych w opinii mieszkńców Gminy Roźwienica. oprócz

diagnozy problemów społecznych celem badari było również uświadomienie mieszkańcom

potrzęby przygotowania przez gminę efektywnych i długofalowych sposobów rozwiązy'wania

problemów społecmych jej mieszkańców ofaz ich uwrażliwienie na problemy osób

marginalizowanych społecznie iza\łodowo orźlz skłonienie do myślenia nad sposobami ich

rozwiąywania' Badania tworzyły wśród mieszkańców ,,atrnosferę akceptacji'' na etapie

opracow}'wania strategii, Idóra porvinna ułatwić realizację strategii na etapie jej wdrżania.

zastosowana techlika to sondaż ankietowy, natomiast naźędziem badawcŻym był

kwestionariusz ankiety opracowany przez socjologów FRDL. Uwzględniono w nim potrzeby

i sugestie Urzędu Gminy, a jednocześnie zadbano o to, aby był on poprawny metodologicmie.

trł:trś'
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Tefistyk8 b8darń byh na tyle nantalna i w większości przypadków spotkała się ze zrozumieniern

i żryczli\łoścą

Przyjęliśny hipotezę badalłażq" że sposób postrzegania problęmów społęoznyołt zaleł d płci,

wieku, \łykształc€rtia, zarłodu oraz od ocłny vłasnych warunków mateń8lnych.

A zstem t}py postrzegania problernów społeczrych odnosiliśmy najczęścĘ do Ęch cech

społecimych badanych, aby uchwyoió zóżnicowani& w ryrD zakesie. Chcieliśmy takźe

dowiedzieć się od micszk8ńó% czy mają kookretne i praktycane propozyoję dotycząc€

rozrviązywania isotrych poblemów mięszkattńw gminy. Trudno oczywiście ustrzec się

pevnych zakłóceń w zakęsię r€pręzentatywno&i póby. Śą<lzinv jędnalq żę zakłóconia te ą
nięwielkie i pozwalają z dużłm stopniem pmwdopodobiństwa sądzić' ż€ dobrarta póba jest

Ieprezentatywna. Pierwsza cŹdć dotycŻyb opinii badartyolt na tęrnat n8jv,8żniejszych

problęmów społ€cznych mieszkańów. Druga czgść kwęstionańusza dotyczyła propozycji

i dóg rozwiq,zJ'iłania tych probl€rtrów. Kottcową ozęió kw€slion .riusz8 starcwił8 metyczką

w kórej zawllrc są informacje o głównych cechach społeoznod€mognficznych (płć' wieĘ

miejsoe zamieszkanĘ wyksztołcenie' zauód).

c'htrtbctYstykt demo8rrficac€poŁcr!! brdlnej zbiomwoóci

W badaniu wzięło u<lział 134 rEspondentów to jęst ponad 2 o/o ogół\ mieszkańców Gminy'

Podział uczestrików badania pod łzględem płoi nie odbiega od stukfuty płoi miesztańów

Gminy Roźwienica (5'| o/o kobią i 49 o/o nężł'zya'). W sondaż:rr wzięło udział tym 71 kobiet (53

o/.) oraz 63 mężczyn (47 o/o\.

ly',kłes 1' Plec lą6tlihól9 fud4rriL

żródlo : opracovoie łłasne

ffiifrńŁll
^ 
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W grupie respondentów sondaat najwięoej było osob w więku 36 - 45 lst _ 27 %. PonEd co piąty

respondantjest w ńeku 18 - 25 la! ą ponad co dzi€sĘł w więku 26-35 |8t 16 % respondęntow

j€śt w więku 4&55 le! 8 ni€całe 13 % stsnowib osoby m&jąoe 56'ó5 lat osoby w pod$ź'łn

wieku (powyŻj 6ó l8o st8no\^'iły 12 o/o respondenów. Suuktuę wiekowa respondentow

prŻ€dstawia poniższa teb€l&'

Tatpla 1. lłbk rcz6tnkóv bdoni4

Boodrt
PEcant

1A-25
2&35
36.15
il6-55
56ł5
66 i wĘcei
osóbm

A
15
36
21

17
1€

134

215
112
268
1sl
12,?
11,9

100,0

21,6
11,2
26,9
15,7
12,7
11,9

215
32,8
5S,7
75,4
66,1

'100,0

Zdeoydowane więtszo,ł! uozestrików badani& to osoby w związkach rnałźeńskich - ponad

66 o/o' Ponad co czwarty pyta'ty to osob& nieamę2na lub kawater (26'6 %) Niecałe 5 %

p}'tanych to łdowy lub wdowcy, a 2 % to osoby rozwiedzione. osoby pozosĘiąpe

w zwią"zkach nieformatnyctr to niecĄ 1 %o. 7o o/o r€spond€łttow posiada <lzieoi' San cywilny

ucz€stników b8d8ni8 p.zedst8wie poniźsżf wykres.

wykłes 2. Stłn cyłtltE clarnikóv badanb

l tY'iT.l rrEtź.ń.łi
l nLł.lrlęźni
tr rc.wodnicy

Bwdowcy
lzwnE l ni€fom.lny

żród lo : opracołanie * łasne

'dY badąniu vzięło udział najwięcęj osób z Wksubłc€niem zawodowym _ blbko 30 %'

vIrrigjszą gntpę stalowił osoby z wyksztłłceniern w'łltsn Bln!v!l. _ 22 o/o. Blisko co piąły pytany

xaFł. 98

{ o*"*"", au*h Rosij o€.mla i LDlLh.l - Re*l.ld olodeI( s.ń.rż{u l eryłdi'h€lo
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st'aiĘia Ro lązyw.nia P.oblenów spo]eĆó'th Gm'ny Roźwienica na Ia1a 2008_20I4

ma wykształcenie średnie ogólne' 12 7o stanowili respondenci z wykształceniem podstawowym

i niepełnym podsta\łowym. Ponad co dziesiąty uczęstnik badania ma wykształcenie wyższe -
magisterskie (6,7 %) i vyższe zawodowe (3,7 %). wyksżałcenie respondentów prŻedstawia

poniżsŻa tabela.

'Ihhela 2- uczeslhikó]ł badarria

''cŻeŚtość ]'
niepełne

Zawodowe
średnie ogólne
Pomaturalne

WyżsŻe magisterskje
lnne
ogółem

1

16
40

29
5
9
9

1U

,7

11,9
29,9
18,7

21,6
3,7
6,7
6,7

100,0

,7

11,9
29,9
18,7
21,6
3,7
6,7
6.7

,7

12,7
42,5
61,2
82,8
86,6
93,3

100,0

dło:

Ponad co trzeci uczestnik badania to pracownik inst1tucji publiczne.j _ 3l oń. Pracownicy firm

pr}'watnych stanowili 9 % i łlę samo 9 % to rolnicy. Ponad 16 % stanowili emeryci

i renciści' a blisko 16 % studenci i uczniowie' Niewiele było w badanej grupie pr}.watnych

przedsiębiorców _ 2 Vo. Blisko '!6 yo p'Ąanych to osoby bezrobotne lub niepracujące

(np. gospodynie domowe). Rodzaj zatrudnienia uczestników sondżu przedstawia Tabela 3.

Tabeld 3. zolrudnienie uczeslnihóh' badania

Przedsiębiorca
pracownik w pry\łatnej
firmie
pracownik w iastytucji
publicznej
niepracujący
(bezrobotny)
Uczeń
Student
emeM (rencista)

Rolnik
lnne
ogółem

3

12

42

21

11

10
22
12

1

134

2.2

90

31 3

8,2
7,5

16,4
9,0

,7
100,0

2,2

90

31 3

15,7

8,2
7,5

16,4
9,0

.7

2,2

11,2

42,5

58,2

66,4
73,9
90,3
99,3

100 0

Ztó dło : opracow anie w ła sne

ffif'&
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Istotnri ilrobleńy spoleczle w opinii mieszkańców Gmitry Roźwienica.

Dla co czwartego respondenta najistotniejszyrn problemem mieszkańców gminy jest bieda

i ubóstwo części mieszkańców '24 %o.

Na bezrobocie jako główny problem wskaŻuje, co piaty uczestnik badania. Ponad co dziesiąty

uwaą że istotn)m problemem jest niewystarczająca graniczona oferta kulturalDa - spędŻania

wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Ponad 8 % wskazań dotyczyło problęmu a|koholizmu

i patologii spolecŻnych z|\,łiąiŻanych zlzaleia]'ieniem od alkoholu

Ponad 6 7o pytanych wskaz}vało na negatylme społecme skutki migracji zarobkowej

mieszkańców. W rozwinięciu odpowiedzi na to pytanie uczesmicy badania wskazlłali na

- następujące problemy z tym związane: wyludnienie gminy, rozbicie rodzin i ich kryzys, kłopoty

wychowawcze w szkołach i rodzinach, dotkniętych 
',eurosieroctwem".

W dalszej ko|ejności pod względem ilości wskazań w}mieniono następujące problemy:

. bftk placów zĄbaw _ 4,4 yo

. bmk czystości, estetyki, porządku- 3,6 %

. złe relacje między mieszkańcami ok. 3 7o

. zanieczyszczenie i problemy ekologiczne - ok. 3 o/o

. niewystarcŻająca opieka zdrowotna - l,1 oń

NajiŚotnięjsze problemy społeczne w opinii mieszkańców przedstawia poniższatabela.

mieszkańców

s!żlegi! Roeiązyvania Problmóg spo]echych cnh! Rofuoica na ld1a 2008 2ol4

ffi:"s"
a oo,"*"". Fundaqa RoMiU Demoklacjl Lokalnej - RŻeszo$ki ośrodek samMądu Terytoiahego
3'065 RzesŻów. u] Pzć3ńyk6 bl (17)3326964. Ll',''ax'(l7)3507420 eńair: biur@rrór ż$zow'p W ńtlż*Żw.p]

T abela 4. Islothe
biecla i ubósŁwo cześci BieszkańcóB 1 24

ż 19
b.ak oferty kulturaln€j 11 11,0
alkohÓliŻ! i inne Patologie 't2 8,3
Digracja za.obkowa &legzkańcół 6,3
b.ak P1acó{ żabaB' boi8k 16 4,4
b.ak cżyslości, €st€tyki, Po'ząCu.u 15 3,5
niewvsŁa!cŻająca opieka ŻdrowoŁna 5 3,2
z}v slan Żdrowia nie5zkańcóff 6 1,1
brak oferty spędzania czasu osoby starsze 7 2,2
z}e re1acje niędzy niesŻkańcami 9

plobleBry ekoloqiczne 10

n1ski poŹiom Wykszta}cenia 13 ,6
niskie bezpieczeńsŁwo pub1iczne 1Ą ,6

t 00,0

100



sEabg'r Ro^rązywda Prcbleńów społŃalch cniny Rożwicnica m lata 2008'20l ''

Proponowaoe dzialaDia w celu rozw iąz}'s an ia problemów spoleczn}ch w Gminie

Badania dotyczyły takŹe opinii mieszkańców o możliwych propozycjach lokalnych działań

sfuzących rozwiąz1,lvaniu łub ograniczaniu istomych problemów społeczlych olaz poprawie

warunków życia mieszkańców gminy.

Na pierwszym miejscu wśród proponowanych działan pojawia się ograniczenie bezrobocia

i poprawa lokalnego rynku prucy - 14 %. Nieco mniejsza grupa p}łanych wskazała na

konieczność bezpIatnego doksztalcania młodzieł _ około 12,ó %' Tyle samo p}łanych zwraca

uwagę na koniecmość pomocy młodym i wsparcie wszechstronnego rozwoju młodzieży, między

innymi w celu ograniczenia ich migracji. co dziesiąty respondent wskazał konieczność działań

służących rozwojowi kultury, spońu i rekre.cji na terenie gminy.

7 % podkeśliło znaczenie lepszego gospodarowanie publicznymi pieniędzmi.

W dalszej kolejności pod względem cŻęstości wskazań w1mieniano następujące propozycje:

- inwestycje w budownictwo i infiasftul:tulę 6,5 %

- promocja gniny na zewną1rz _ 6'3 yo

- \łspalcie pracodawców i przedsiębiorczości 6 %

- pomoc socjalna rodzinom * 5 %

- przeciwdziałanie patologiom społeczn1m _ 5,4 %,

- pomoc socjalna rodzinom - 5 70

_ poprawa opieki medycznej 4vÓ,

- likrłidacja szarej stefy _ 2,4 %

- lepsza praca Policji 2,4 %

Rozkład odpowiedzi na p}łania dotyczące propozycji kierunków działań p.zedstawia tabela 5'

*i*ł-
Z- opr""o*uni", runaaqa Rozwo]U Demokacji Lokalnej - RŹesŻMski ołodek sańożądu TeMoialnego

35_065 Rzes;w' ul Pż*mvk6 !e'(17)3626964, El ltax'\17)3507 a2o em.il biuD@lrdlże9zd pl M ńlL.z.suow pl

Tahcla ś. owane dziala ią w celu
Wsparcie pracodaiłcóH. pIzedsiębiolcŻości I 36 6.L 26'9

Tnwestycje r budownictwo i infrastrukturę 3 3} }l} '-
Poprawa opieki medycznej 4 24 4,1 71,9
Profilaktyka uŻa]eżnień i przestępstw 5 18 3,1 13,Ą

Promocja qminy '1 31 6,3 21,6

Poloc Dloatlr 9 74 ' 12,6 55,2
Pomoc socjalna rodztnie 10 30 5.1 22'Ą
zdecydowana wa1ka Ż paŁologiani społeczn}mi 11 32 5,Ą 2319

l0l



trepsza praca policji 13 14 2,4 10, 4

Ekoloqia 14 3 ,5 2,2
r,ikwidacia szaEej st.efy 15 14 2,4 10,4
wsparcie inicjaty{ obylaŁe1skich 16 ll L,9 8,2
oqó1em 588 100, O 438,8

ie wlasne

sEd.gn Rwił.ywmn Protł@ów społ@y.n odily Roźwiąis B bb 2m8_201'l

ważna gupa pytBń x' ankiecie dotycżyła kw€stii, czego powi no się uczyć mi€szkńów,

szczególni€ młodych w kontelcście rozwiąlywania istomycb problernów społocznych'

w opinii pytanyoh mieszkar[ców ttz.'fe ptzde unzystkim uozyó piżłdsłbiort'oóci

i zJtdności _ blisko 19 o/o wsłazsń. Podob'na pyt nych gnrp8 uw8żą że istoń8 jest bczplrtnr

lruk jęuyków obcych - 18 %. Blisko 17 % urłaą że najwaźniejsŻ€j€st nabycie konkrctoego

zrwodu. }V dalszej koĘności wskazań aelazły się:

- zdobycie nowych umĘętnolści np. obsfugi komputen

- radzerria sobie w trudnyoh sytuscjech żryciowych

- jak Żsłołć własną firmę

- umiejętrość autoprez€ntacji

- aauka lokalnego rzemiosłą rękodzieb

- zdobycie oŃlnej wicdzy o świeoie

Analiza odpowiędzi n4 to pybnie wskazują żę uęz€stnicy sondażt duą wagę prłłłrązują do

umiejętnośoi b€zpośreddo lub pośrednio zwiq,zanych z perspeĘvą wejścia w łcie uawodowe

i znaleziełria się ną rynku praoy. PrzedstBwia to poniższ8 tebęla_

łryhre| 3. cvgo n&rą |qć ńbJzh,rróv srnny, plz@ 
'l,8rystkbt 

nłod&?

jak z.łożyć firńę
autoprez.nt..ji

oeólńej wiedł ó świ*ie
lokalń€go fumio.|a

Edzni. śÓbiew trudnY.h...

żródlo : opracowąnie v łasne

a orr@iłe: runołi! RwołJ rrqnokłii Lolahei _ Reoł.ld oa.odd< s.trtd:idu T.rylo.hln€lo
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sraag8 Roryił}1Bńia Problefiów społecaych cminy Roźwienic. na lala 2003_20I4

l! pł}.lv na sanmki życia mieszkańców gminy i rozwiąłwanie

Na p},tanie o czynniki decydujące o s}tuacji materialnej mieszkańców gminy, ponad co piąty

respondent udzielił odpowiedzi wykształcenie i kwalilikacje _22 9/o.

Na pracowitość i zaradność oraz przedsiębiorczość mieszkańców wskazała bardzo podobna

grupa p),tanych -1 9 %.

Taki rozkład odpowiedzi jest dobrą prognozą dla wdrażania działań, zawańych w niniejszej

strategii' Wiele z działali, dotyczących poprawy sytuacji grup wykluczonych zakłada akt1'wizację

tych osób i zastosowanie lóżnorodnych form samopomocy, opa.tej na bezpośrednim

zaangażowaniu osób Żagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponieważ spora grupę

uczestników badania stanowiły osoby wyklucŻone (np. bezrobotni) ich pozypłna opinia

o znaczeniu zaradności i pracowitości oraz uzyskaniu kwalifikac.ji w celu poprawy własnej

s}tuacji życiowej Żwiększa szansę na osiągnięcie dŁrgotrwałego, poz),t)amego .ezultafu.

Blisko l7 7o respondentów uwaą że wpb'w na jakość życia mają układy i znajomości. Biorąc

pod uwagę odPowiedzi na p}łanie, dotyczące ocenv działalności władz qminy można stwierdzić,

że wskazanie na układy i znajomości (ako czynnika mającego istotny wpływ na warunki zycia

mieszkańców Gminy) nie ma związku z brakiem zaufania do władz |okalnych' Blisko 40 %

p}tanych ocenia samorząd lokalny poz1ły'wnie (3l% dobrze i 7 o/o bardzo dobne). Jako średnie

ocenia władze lokalne 40 % p)'tanych. co piąty ma negat}'\łny stosunek do efeków działalności

władz samorządowych. Pojawienie się wśród odpowiedzi kategorii ',układy 
i znajomości'' mą

więc raczej związek z ogólnym bmbem zaufania społecznego i negatywną ocena relacji

społecznych.

co dziesiąty pytany uważa, że o \łarunkach źycia mieszkanców decyduje pomoc innych' Tyle

sarno wskazuje na ogólną s}tuacją społeczno-gospodarczą w kraju' Ponad 8 yo uważa, że

decydujące znaczenie mająwładze samorządowe. 7 o/o wskazuje na szczęście osobiste, tyle samo

na rząd i \łładze cenhalne. Rozkład odpowiedzi na p}tanie dotycące cŻ)' rików

i podmiotów odpowiedzialnycb za pozion życia mieszkańców gminy przedstawia wykres.

#Ę
_L op,"-'"n., runoac]a Roeoju Demokaqi Lokalnej FaŻeszmki oŚbdek sŹmorądu leyonahego
3so55 RŻeśńw ul. Pu€śńYk6 iel (17)3626964' iel/t x (17)3507420 email b urc@ful'żesz*.pl W'fdEew pl
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wykres 1. Co lab' Ho decłlbje o jąkości i pozinde bcig n i?sz,k4lidów Gnn g Roźvtcni<n?

żrd ło : opracołłanie własne

RGbcjG i 'id lpoŁcac oi.3trńoó!v.

wazną kwęstĘ porusŻaną w kwestiooarirrszu aókiety j€st oc€na relacji miedzy mieszkarĄcami

gminy Rońłienica. Rozkłed odpowi€dzi n8 to p}łanie możnE r8czej uznać za pozytywny'

bowiem w opinii więlrszości respondentów rglaoję tę nie są oc€niale negatyq'tńe. Blisko ca tt7€ci

pytrny uwaź!, 
'e 

większość jego rłspriłmieszkańów jest źryczliła i przyjaaa - 27 o/o' Podobna

gnrpa p}'tąnych jest zadmią że życzliwFh j€st niewielu _ 28 o/o. Ponad co t zeci pytany (33 %)

ułaźa, że większość vnp5łmievkrńów jost obojętnych. co dziesĘty uczestnik badania jęst

Żdsni&, że więl6uość społocaności lokalnej to osoby z8wishe

i skupione na własnych inter€sEch _ 12 %

Wykfes 5. ocerra retącji spał@rJlych nąAa ,rri.Xakańcarni ,rriasra i Emźr.y

!2%

wlęł5'ość

2nś

więłęość
obojętnyń

33%

żródlo : oprąłnvanie włane

a ą.*n,", runo*x Ro.{dU oqmksii LorErEi - Rż..żoB.ld ogod.t s.m(u*u Teqłqi.trl€go
35465 Rz6żó,, ul. PŹem*6 t.] {1ł 36 26 96,l' td/r.x {1n ó507420 ełlil biuo@fld.Ę..e'd łw'lldlŹe .p!

104



st.i.gi. Rwiiż'fuit ltbbląów spół@ioh Gńidy RoźwiaiM 4 Ltl 2m&20tł

KoĘne pytanie dotyczyło oceny spososw rozwiąz}vJanig wsŃlnych problemów społę€znych

mieszkańców. 19 o/o uwu4 że mieszkańcy padqi4qią-u6B'49-dzi4b4b w celu rozwiązywania

lokalnych problemów. 34.o/o uważą Ż mieszlońcy łączą się w małe grupy' Ę rozwią,zywać

waż ę problęmy społ€czne' W opńii, co trzeciąo ręsponderrta powstają mieszkancy podejmują

indywidualne rlziałanią w aelu rozwiq,zyw8nis kaślonych poblemów' 18 o/o pytanych uważł, że

rozwią,zywanie problemów nikogo nie obchodzi, opńcz bezpośrednio nimi dotkniętyoh.

,łykrcs 6. Jak są roar@Nne aŃżrr. Foblorł' @ąE rrltąrk ianw gnb'y?

nie pod€'inują
działań, bo to nie

wspólne dzlalanla
t9%

ich problemy
18%

lndywidualn
dŻiał'nia

3@a

Źród lo : opłacoulotie vla ne
Rozldad odpowiedzi na wwższł pyt8nie świadczy o stosulkoiio dużyłn poziomie

odpowiedzialnośoi za współmieszkarńów' Naleł je&Ek podjąć <lziałania w colu większego

zaaaga.źowania mieszkańów grniny we wsŃlne iniojatywy (partnerstwa, koalioje t@')

w kontekście efektywnego realizo\łanie zadarĘ okślonych w celach opencyjnyc,h niniojszej

stategii.

(),ct0l rr''Vch dzic|h łcb łortzncp
Duża glup8 p}'lań w kwEstionariuszu dotyozfh oc€ny wajnych dla mięszkarńcow gmńy sfer

łoie publicanogo. wśród clziedzią o których ocłnę pyano respondenów zralazły się:

. infrastruktura i ogólne zagospodarowanie

o atrakcyjność gminy dla inwestorów

. wizerunek i promocjs gminy na ze\łnątrz

. ofęrts źryci& kulturalnego

. system pomocy społecznej

. crystość' porządĄ ęstetyka
-'.Ł:E;- l05

{ *"*"., ,u**n Ro * ołno]@d Lo}.bj - RElzov*łi o..od.k s.Bf2lśu T€fytdlaln€oo
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s' ate_ia Roeiąz}Mnia Problemó!ł spole2nych cminy Rożwienica ńa lala 2003 20l 4

. sieć handlowa

. jakość opieki zdrowotnej

. system edukacji w gtuiinie

. poczuciębezpieczelistwapublicznego

. możliwość Podnoszenia kwalifikacji, ustawicznego kształcenia

. działalnośćwładzsamorządowych.

NaileDiei w oDinii mie57kańcó\^ ocenione zosrah naslęoujace sfeq-żvcia soolecŻnetso:

_ dostępność sieci handlowej _49 % ocen dobrych i 7 7o baldzo dobrych

bardzo
dobrze
dobże
średnio
żle
badzo źle
ogoł€m

I
66

'16

134

6,7
' 49,3

28,4
11,9
3,7

100,0

6,7

49,1.

28,4
11,9
3,7

56,0
84,3
96,3

100 0

- system pomocy i opieki społecznej'48,5 oź ocen dobrych i l0 % bardzo dobrych

opracowq.ug

- iakość oDieki zdrowotnei _ 44 7o wskazŹń na dobrze" i 4,5 % bardzo do

Procer*l

bardzo dobŻ e
dobrze
ś.ednio
ż|e
baldzo żle
ogółtgm

6
59
5'l
17

1

134

4,5
44,0
38,1
12,7

,7
100,0

4,5
44,O

38,1

12,7

.7

4,5
48,5
86,6
99,3

100.0

sśłrrł"
_L op,"*"ni", eunaacja Rosoju Demokarii Lokalnej F{Żeszowski ośrodek samożądu Ter}łolialnego
31065 RŻ€szjw' ul Pżesmyk6 tel.(143525964 lEl.'d'(17)350742o em.il bior@{rdlżeśzow pl ww lldlżesŻow pl
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akość edn w gminie _ 42.5 oń wskazań '.dobrŻe'' i 9 %

]:proceń

bardzo dobŻ e
dobrze
średnio

bardzo ź|e
o9ółern

12

57
5'1

13
1

134

9,0
12,5
38,1
9,7

,7
100,0

I,O
:,:.. :: 42,5

38,1

9,7

,7

9,0
51,5
89,6
99,3

100,0

Zródlo: opracowanie wlasne

stralogia Roe'ąz}MM Problcfiów spolecbych Gniny RożVienica no lat 2003_2014

- stan infrastrukturv i ańa'36 |"

bardzo
dobŻe
dobrze
średnio
ź|e
ba,dzo źle
ogółem

7,5

35,8
44,8
11,2

,7
'100,0

:::.:,as'e
44,8
11,2

,7
100,0

7,5

43,3
88,1
99,3

100,0

bardzo dobrze

źle,1 ,5 
ohbardzo źle.

Zródło : opracowanie własne
- dzialalność lokalnych wIadz samorządonych 31 % wskazan na ,,dobrze" i 7 Yo bardzo
dobrŻe

l,5 % bardzo dobę e

bardŻo
dobrŻe
dobrze
średnio
żle
bardzo źle
ogołem

9

42
54

7
134

6,7
.,._j,,. 

3l ,3
40,3
16,4

100,0

6,7

' 31,3
40,3
16,4
5,2

6,7

38,1
78,4
94,8

100,0

cle u mieszkańców JJ o/o wsk^zań na ',dobrze",

bardzo
dobże
dobrŻe
średnio
żle
ogółem

2

44
67
21

134

'1,5

32,4
50,0
15,7

100,0

1,5

32,8
50,0
15,7

1,5

84,3
100,0
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stsai.ai! Roz*ląŻyw.ńid Problemów społecaych Gmńt Roa'enica na lat! 2008_20l'l

- czvstoŚć. oorzadek i estetvka sminv 29 % wskazań na,'dobrze", J 7o

bardzo
dobŻe
dobrze
średnjo
ż|e
baldzo ź|e
ogółem

4

39
69
21

I
134

3,0

29,1

51,5
15,7

,7
100,0

3,0

29,1
51,5
15,7

.7

3,0

32,1

83,6
99,3

100.0

bardzo dobrze

3l Vo wskazń na ,,żle"

Naiwiecei nePatW!,l)ych opinii uc/eslnikó\ł sondaŻu u..vskah ooniższe dziedŻinv:

_ promocja i wizerunek gminy na zewnątrz 32 % p}tanych ocenia to sferę źle, 4,5 % bardzo
źle

..

bardŻo
dobże
dobŻe
średnio
żle
badzo żle
ogółem

Ą

31

!ń

6
34,1

3,0

23,1
37,3
32,1

4,5
100.0

3 0

23,'1

31,9
32,1
4,5

100 0

3,0

26.1

63,4
95,5

100,0

Zródło : opracowanie własne

- możliwość ksńałcenia się uśtawicznego, Podnoszenia krva|ifikacji _
| 3 vÓ i^ -.bafdzo żle

bardzo
dobŻe
dobŻe
średn:o
żle
badzo ż|e
ogółem

7

26
56
41

Ą

134

5,2

19,4
41,4
30,6

3,0
100,0

5,2

19'Ą
Ąr,8
30,6
3,0

24.6
66,4
97,0

100,0

Zró dło : opracow anie w łasne
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_ atrakcyjność gminy dla inwestorów i przedsiębiorców - 22 % wskazari na ..źle''

smĘcu Roru' s l1'J Ptob emo\ srÓ]-cr) ! l Uńtr) n otrenlcJ 1J Jb loo8_2o l a

bardzo
dobrŻe
dobrze
średnio
żle
bardŻo źle
ogołem

9

48

1'l
24
6

134

35,8
35,1
17,9
4,5

100,0

6,7

35,8
' 35,!

17,9

4,5

6,7

42,5
77,6
95,5

100.0

i6%ona
bardzo źle

- ofeń! kulturalna' możliwość Śpędzania wolnego czasu _ 18 o/o p)tanych ocenia to sferę źle,

4'5 %obardzo ź|e)

opraco||anie własne

Podsumowańie *ynikóty'badań ankietołYcb.

Najważniejsze kwestie' wyrikające z analizy badń ankietowych wśród rnieszkańcó\ł

Gminy Roźwienica to:

. istotne problemy społeczne najczęściej wskazane przez uczestnikólv badania to:

bieda i ubóstwo, bezrobocie' brak oferty kultualnej i możliwości rozwijania zainteresowań

pnez dzieci i młodzież, negat}'\łne skutki społeczne migracji zarobkowej oraz ubóstwo cŻęści

mieszkańcó\ł oraz patologie związane uzależnieniami;

. w celu roŻwi.pywania istotnych problęmów społecmych należy zdaniem

respondentów: oganiczyć bezrobocie i rozwijać lokalny rynek pracy, poszerzyć ofeńę i podnięść

jakość życia kulturalnego, spoltowego' edukacyjnego, zapewnić warunki do rozwoju dla

młodych miesŻkańców w celu ogranicŻenia migracji, bezpłatnie doksńałcać rnłodzież;

. w kontekście roŻwiązywania problemów, szczególnie młodych mieszkańców' należy

-L op'aco*a.e ruroacja Rofuolu Denokl acii Lokalńą - RzeszMkios.odek safoządu leMonahego
35_055 RześŻów' u Pzesmyk6 iel (17)3326964. tćl,{ax.11713507ł2o em, bu@@'rd żefupl *w lrdl;eż er
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sEategia RoniąąM'a Problenów społecmych Gminy Roźwicnia n' lata 2008_20l'1

podjąć działania w zakresie: rozwijania przedsiębiorczości i zaradności, nauki języków obcych,

uzyskania konketnego zawodu, umiejętności malezienia pracy, zalożenia

i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

. czynnikami i podmiotami decydującymi o jakości życia mieszkańców są:

wyksżałcenie i kwalifikacje pmcowitość i zaradność oraz przedsiębiorczość mieszkańców.

Niepokojące jest fal(t' że duż:a grupa p}'tanych uważa, że wpt}'w na warunki życia mieszkańców

mają,'układy i znajomości";

. co trŻeci uczestnik sondaŻu uwa]ża, że większość współmieszkańcówjest życzliwa

i przyjazna, tyle samo p)tanych jest zdania, że życzliwych jest niewielu, w opinii 33 %

większość współmieszkanców jest obojętnych, a 12 yo, że większość jest nieżyczliwych

izawismych;

. większość dziedzin życia społecznego ocenianychjest poz)tywnie. Najlepiej w opinii

p1tanych działają: system pomocy społecmej, edukacja i oświata, opieka zdrowotna, lokalny

samorząd ter}tońalny, ochrona bezpieczeńst\,va publicznego;

. żadnej dziedziny życia społecznego w gminie nie oceniono zdecydo\łanie negatywnie.

Niektóre dziedziny oceniono średnio, choć z pewną ilościąocen negaq\łnych. sąto:

promocja i wizerunek gminy na zewnątrz, atrakcyjność inwestycyjna, możliwość kształcenia

dorosłych i zdob1'rłania ofelta żTcia kulturalnego, kwalifikacji.

9. ANALIZA SWOT.

Analiza SWoT'? to metoda uż)'wana powszechnie do analizy strategicmej. oparta jest na

podziale wszystkich czynników tpływających na obecną i przyszłąpozycję gniny na cz1nniki

Żewnęhane i wewnętrzne negatywnie i poz1tywnie oddziałujące na rozwój polityki społecmej

w gminie. Ze skszyżowaria tych podziałów Powstają cźery kategorie, tj. szanse

i zagrożenia zewnętrzne, słabe i mocne stony rvewnętrznę badanego obszaru. Analiza SwoT

jest waŻn)m elementem analizy zasobów gminy i podstawą do określenia prioryłetów rozwoju.

opracowana została na podstawie konsultacji społecmych z udziałem władŻ samorŻądowych,

radnych, sohysów' pracowników ośrodka pomocy społecznej, d1łeLtorów szkoł, społecznych

liderów Gminy Roźwienica' które odbyły się w dniu 5 |utego 2008 roku.

Ż Naea t€chniki pochodzjod pi€Mszych liter angielskich słów:

[zasoby gminy] stren$hs- silne strony' atuł' weaknesses - wady' słabe strony,

btoĆzenie€miny] opponuniries 'okązje' możliwości' szanse, Threats - tfudnolci, zagoż€nia"

a oo,"*.un* Fundacja RoMju Demokracji Lokalnej - F{Źeszowskj oŚrodek sammądu r erytonahego
35-065 Rz*zó*' ul PżeŚmyko tel (17)3626964 |.l/fax 07)3507420 &mail] biulo@trdl'że**'p łwfiduegow'pl
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Analiza SWOT:

+ Dostatecme śrcdki finanso\ł€ na pomoc

społecmąw gmin;e.

- w}sBrczajace środki na doĄĄianie d,/ieci

zapewniony wkład własny do środków

rŻądowych.

+ Dobra współpraca między szkołą a GoPS.

+ Pracownicy GoPs pracują ta'je w tereni€

i docierają do potrŻebujących z terenu całej

gminy.

+ Zapewniona podstawowa opieka medyczna dla

mies^anców gmin} (funlrcjonują dła ośrodU

zdrcwią kó.e zaspakaj aj ą potrŻeby

mieszkańców gminy).

+ solidarność sąsiedzka i mocne więzi społecme

między mieszkańcami gminy.

+ Dobra si€ć szkół z wykwalifikowaną kadrą

i odpowiednim wyposazeniem (sal

komputero\ł]ch brakuje jed}'nie w szkołach

filialnych).

+ Posiadanie sali gimnastycznej w Cirnnazjum.

+ Zape\ł'niony dowóz dzieci z tercnu gminy do

szkół

+ opracowanie ,,Programu altemaĘwłnych form

prz€dszkolnej edukacji dzieci w gminie

Roźwienica"

+ Zapewniona edukacja elementama w ramach

projektu',PodkaĘackie ośrodki Przedszkolne''

finansowanego zEFS
+ pozyskiwanie środków zewnęfznych na

rozwój edukacji elementamej

+ osiągnięcia sportowe trzech Ludowych

- Bral mies^ań socjaln}ch na lercnie gmin) '

- Niedostateczne usługi opiekuńcze dla

mies^ańcó$ gmin} male środki na dzidłalność

opieL:uńczą

- Brakujejednego pracownika GOPS do

spełnienia standardu.

- Problem rehabjlitacji dzieci niepełnosprawnych'

koniecŻność dojazdu do Jarcsławia we własnym

zakesie.

- Brak świetlic środo skowych

_ Biedą ubóstwo i irllte patologie ŻwiąŻane

z naduż}nvaniem alkoholu, w rym przemoc

w rodzinie.

- Mała akt}.łność społeczną apatia

- Funkcjonuje zjawisko dziedzlczent biedy,

Ę^rczonej bezradności i postaw roszczeniowych

_ Niedostatecna ilość miejsc pacy - bfak

większych zakładów pracy

_ Mało f1lm prywamych i niska przędsiębiorczość

mieszkańców gminy \łynikająca także z braku

środków na rozpoczęcie działalności

- Nistie dochod} mieszkancóu gminy - pomimo

zatrudnienia rodu iny kwalifikująsię do

pobieraiia zasiłków z pomocy społecznej '

- DuŹa emigracja zarobkowa mieszkańców

emjny i \łTnjkające z niej problemy społecme:

roŻbite rodziny' sieroctwo społeczne'

-N;skie wyksŹałcenie mieszkańców gminy oraz

ni5La Znajomość jęŻ)lów obc}ch mies/kancó$'

_ Brak stał€j opieki pielęgniarki i lekarza

slżrFgia R@ie?'wań)' Plob]eńów sptłŃz|ych cniny RoNierica na 12l. 2a0&2a 11

A opracwane' runaacja Roło]u oemokńcji Lokalnej ' RzesŻMski ośrcdek samoządu Te$o alnego
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Klubów spoftowych. l - Utfudniony dostęp do specjalistycznej opieki

+ Akt}'wność dzieci i młodzieży w zakesie medycmej na terenie gminy.

sportu. '_ - Niedostateczna ilosć sa] 8irnnastycŻnych

+ własny stadion na terenie gminy dostosowany ] (oprócz sali w gimnazjum).

do rozgrywek V ljgi. ] - Njedostatecznie w)posźone pracownie

- Sporządzono dokumenbcję na utsolzenie I komputeroue u szkołach filialnych.

ścieżek rowelovTch na terenie gminy' | - słabe ufTosażenie pmcowri przedmiotowych

- CZy5Le środo$isko p|z1rodnicze teren5 |*sztołach
górzyste' | - ograniczona baza lokalowa szkól zmuszająca

I DUŻo obielIó$ Zab}tlo")ch na lerenie gminy. I do pro$adzenia Żajęć w s}s(emie

m.in' palac. kościoł \ł RudotowicaclL cerkjeu I dr,r rrzmiano* 5 m '

w Tyniowicach. I - Jeden pracownik na dwie biblioteki.

+ Prężn;e działający Zespół Ludowy .'Famili'' - Nie\łystarczająca oferta Gminnego ośrodka

i orkiestra dęta w węgierce. Kultury

+ Aktywnie dźałające Stowarzyszenie Kol - Niedostateczna ofe{a spędzania wolnego czasu

Gospodń wiejskich omz ochotnicza strż ] dla dzieci i młodzieży z terenu gminy

Pożamą które angźująsię w dŻiałalność i - ZbI mała liczba policji na terenie gminy -
kulturalną społecmą i charytatFi.ną na rŻecz I dwóch policjantów na 4 gminy brak

mieszkaliców gminy i gmin sąsiednich' I samodzielnego komisariahr.

+ stowarzysŻenie KGw cminy Roźwienica | _ N iedofinansowanie ochotnjczej srźy
pozyskuje śrcdki z€wnętrzrre na działalność | Pożamej przejawiające Się w zbłn wyposaŻeniu

(fundusze norweskie) | iprzestarzalym spzęcie'

+ Działalność stowarŻyszenia Rozwoju wsi | - wzrost 4awiska alkoholizmu i *andalizrru na

Węgierka i WoIa Węgien"la. I terenje gmin) oraŻ nielegalnej d}srrybucJt

I Vniejs/a prŻeslępclość na lerenie gmin) | alkoholu.

\ł poró\łnaniu z sąsiednimi glninami' 
I

+ sjeć wodociągów i gazyfikacji obejmuj€ 100%

terenu gminy, a ó0% obszaru gminy jest

skanal izowane.

+ Teren trŻech wiosekjest scalony, kolejne

prŻygotowywane sądo scalenia.

' Droga Lmjowa przebięga pr7e,/ środel gmin).

co ułatwia komunikację w gminie i na ze\łnątrŻ'

sEalegia RoeĘłlsnia Pioblemów srłecaych Gniny Rożqienica n' lala 2003 20l4

-L ąlacowanie: Flndacja RoMlu Deńokrac]l Lokalńej - Rzeszowski ośrodek samożądu Tery'lo aln€go
35'065 RŻ.szów ul' Pżesnyk 6 El oł 36 26 964' tel/fax (17) 35 07 420 eńail biur@ltdl lŻ.*d.pl 'w frdlPszw'pl
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sLategił RoNią.]y*mia Prblenów społecmych Gminy Roźw]enjcd na l5t2 2003'2014

-N 

ieko.tystne t"ndencje demograficzne -
starzenie się społeczeństwa, niski prz}Tost

natumlny

_ Wzrost problemów społecznych i nakładów

finansowych związanych z poljryką społecmą

_ Migracja za.obkowa i edukacyjna młodzieży

- Wzrost przesĘpczości

- Nasilenie na.komanii i alkoholiznu

powodujące wzrost patologii społecznej

- Przepisy prawne m.in ustawa o pomocy

społecmej, umożliwiające korzystanje ze

śrcdków Z pomocy społecznej przez kolejne

pokolenia w rodzinach - wspi€ńnie

rcszczeniowości i wyuczonej bezradności.

- PrŻepis) dol}cŻące bezrobocia umoŻliwiające

funkcj onowanie ,,szarej strery"

+TĘ tolejne wioski przygotowane do

przeFowadzenia scalenia

+ Budowa ścieżek rowerowych

+ Rozwój szkół pod względem bazy lokalowej,

sal gimnastycziych i boisk sportowych

+ Agroturystyka i turystyka wiejska

wykorzystanie rzeki i Żbudowanie rekeacyjnych

zbiomików wodnych.

+ wykorŻystanie możliwości płynących z

rolnictwa ekologicznego

+ Uczestnictwo Sminy w realizacji programu

Leader +

+ Rozwój akt}'wności orgaiizacji społecznych na

terenię gminy

+ powstanie autostmdy i węzła komunikacyjnego

na tefenie gminy

+ PoŻyskanie środków z Unii Europejskiej na

realizację programów społęcznych

+ Remonty dróg przyśpieszone

przeprowadzmiem w Polsce EURO 2012

+ P€łna kanalizacja 8Einy

+ Przygotowanie stoku i budowa wyciągu

nalciarskiego z wykorzystaniem całorocmym

+ Wykorzystanie nowoczesnych teclmik

teleinformatycmych - intemetu.

+ Uczestnictwo w Programie Integracji

społecznej'

l:
a oo.a-'ani",l unaaqa Ro&oiL De_otlacilLÓlane|- R2esŻońLl oś'odet s.morądL Te.}lolialnego
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sL'lerir RoNiazwania Problemów społ{mych ominy RoT'i€nic. na lata 2008_2014

Mocne Śtrony:

Mocnymi stronami, będącymi ważnym zasobem gminy w zakesie integracji społecznej są

przede wszystkim: walory natufalne _ czyste środowisko natwalne, mogące służyć

rozwojowi turystyki iagroturystyki. w sfeŹe integracji społecznej ważnymiatutami są:

dobrę rozpoŻnanie pohzeb podopiecznych ze strony pracowników socjalnych, dobra

wspolpraca GoPs ze szkołami, RadąGminy' ośrodkami Żdrowia, dobra sieć szkół z pełną

i wyL:walifikowaną kadrą pozyskiwanie środków na edukację elementamą dość pręzne

środowisko organizacji pozaźądowych (w szczególności Koł Gospodyń Wiejskich)'

Slabe strotry:

Najistotniejsze z punktu widzenia niniejszej stlategii słabe stony to: brak lokali socjalnych,

koniecmośó wsparcia kadrowego i technicznego GoPS, niewystalczające usługi opiekuńcze,

bark świetlic środowiskowych, brak wsparcia psychologicznego, terapeutycznego itp.

dostępnego dla mieszkańców. W sferze kultury największyn mankamentem są słabe zasoby

kad.orve inst}'tucji kulturalnych, ajest to warunek konieczny do oż1'wienia Ącia
kulturalnego i świetlic wiejskich'

Szanse:

więksŻość wymienionych szans związanajest z rozbudową infrastruktury sfużącej poprawie

jakości zycia mieszkańców' ośrodka kultury, obieków spońowych (hal, boisD zbiomików

wodnych, wyciągów narciarskich itp. obiekty te sfuzyć też porvinny rozwojowi turystyki

i agroturystyk na terenie gminy' ŁatwiejsŻemu dojazdowi do gminy sfużyć powinna

roŻbudowa infrastruktury drogowej. szans można także upatrywać w rozwoju lokalnego

rynku pracy i pozyskiwaniem inrvestorów oraz pozyskiwaniem przez samoŹąd lokalny oraz

inne podmioty z terenu gminy funduszy zewnętrznych.

zagrożeni^i

Uczestnicy wa$Źatów większość zagrożeń \łiązą ze narastaniem negaty\łnych zjawisk

demo$aficznych (stalzenie się społeczeństwa, zb)t niski p.zyrost naturalny i wyludnienie

gminy) oraz społecznych (ubóstwa i dużych dysplopolcji w stafusie materialnym, wzlost

patologii i p.zestępczości, pojawiająca się bezdomność, niewydolność opiekuńczo-

rvychowawcza rodzin).

ffi,
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sLatąia PoniąlFBnia PDb|emów społdŹych Gniny Roźwtń|c! fu llta 2003 20I '1

l0. Kierunki rozwoju po|iĘki spolecznej w Gminie Roźrvienica.

Misję, wizję' cele stlategicme omz cele operacyjne Polityki społecznej w Gminie RoŹwienica

opracowano podczas warsżaatów paxtycypacyjnych w dniu 14 marca 2008 roku. Na tym etapie

prac warsŹatowych Zespół Roboczy oraz eksperci FRDL skupili się na analizie SWOT

(szczególnie na słabych stonach izagrożeniach) oraz \łynikach badań ankietowych. Aby

pneptowadzić analizę najważnie.jszych zadań do lealizacji zastosowano metodę rangowania

prŻydzielania różnej liczny punktów w zależności od wagi poszczególnych dŻiałan. wyniki tych

prac pozwoliły na okreś|enie najwłźniejsŻych ploblemów do rozwiązania, Ltóre stały się

prior}tetami dla gminy. Kolejnym etapem było zaplanowanie konkretnych działań,

prowadzących do osiągnięcia celów i okeślenie okesu ich realizac.ji. Wynik prac warsztatowych

puedstawiamy poniżej.

Misja:

'zintegrowanie 
i akt}'wizacja mieŚzkańców cminy Roźwienica w celu zapewniania

godnego standardu źrycia, możliwości wszechstronnego rozwoju sPolecznego

i zawodowego omz zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu"

Wizja;

,,Poprawa relacji między|udzkich oraz zwiększenie świadomości spolecznej umożliwi

rozwiązanie lub ograniczenie istotnych problemów spo|e(^ych mieszkańców gminy''

Cele operacyjne:

l.l. zapewnienie warunków do roztYoju dzieciom w wieku prŻedszkolnym

Działania:

. Utrzymanie działalności Podkarpackich ośrodków Przedszkolnych w czterech sołectlvach:

Roźwienica, Rudołowice, Chorzów, Węgierka (majązapewnione finansowanie tylko do

kwietnia 2008),

*łg.
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sLategia RoNią?-Wei. Ploblemóq społ{bych Gnlny Roźwien'ca ns laL 2008_20l4

. Doposażenie istniejących placówek edukacji elementamej

. Powstanie różnych form edukacji e|ementamej w pozostałych 7 sołectwach

o Realizacja programu altćmat}'wnych form przedszkolnej edukacji w Gminie Roź\łienica

. Utlvocenie i $Tposażenie placów zabaw przy ośIodkach przedszkolnych

. Zaaigażowanie rcdziców w zapewnienie edukacji małym dzieciom.

l'2. Rozwój bazy edukaryjnej na terenie Grniny:

Działalia:

. Remonry imodemizacja szkól na terenie gmin)

. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne;

. Doposażenie szkolnych pracowni dydaĘcznych, w sŻczególności pracowni

komputerowych;

. Powstanie sal gimnastycznych i wyposażenie w sprzęt spońowy prŻy szkołach na terenie

gminy Roźwienica

. Powstanie pomieszczeń stołówkowych w pozostĄch szkołach,

o Powstanie miejsc do zabaw przy szkołach podstawowych i szkołach filialnych lub

w innych dostępnych dla dzieci mie.jscach

. Termomodemizacja bud1nków szkolnych w Rudołowicach, w Tyniowicach, w Węgierce,

Cząstkowicach, Bysho\łicach, Woli RolŹwienickie.j, chorzów

. wykonanie o8rodzenia szkoĘ w Cąstkowicach, Węgierce, Byst.owicach, chorzowie,

Rudołowicach

. Wykonanie chodników przy szkołach

o Remont dróg dojazdo\łych do szkoł

. omakowanie wszystkich przejść dla pieszych przy szkołach.

1.3' zorganizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnĘo dzieci i mlodzieży

Działania:

. Adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich do potrzeb dzieci i młodzieży

. wyposażenie świetlic w sprŻęt sportowy, zabawki, gry itp.

. Zapewnienie instruktolów, opiekunów rv świetlicach,

. Zapewnienie oferty dla dzieci prŻez Bibliotekę,

. Remont (lub zrniana lokalu Biblioteki Gminnej)

A opraco*anie' runaacja Roeoj! oemokrac]i Lokalnej - RzesŻoskj ośrodek samorządu TeMoriahego
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sEatesja RoeiąłĄEnia Problemów spdrcmych cniny Roźwienica !a lata 2008_201'1

. Doposażenie Gminnej Biblioteki i cz},telni

. Zapewnienie szerokiej ofeńy zajęć pozalekcyjnych w szkołach, zgodnej

z zainteresowaniami dzióci i młodzieży (środki finansowe i kadra)'

. wsparcie i doposażenie lóaorodnych kółek zajnteresowań przy szkołach naterenie gminy

Roźwienica

o Zapewnienie wwoczynku podczas ferii zimowych iwakacji półkolonie stacjoname

i |etnie wyjazdy dzieci poza gminę

. Organizowanie wycieczek integacyjnych, edukacyjnych, Lulturalnych dla dzieci

. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalno-artystycznych dla dzieci

i młodzieży (np. FesĘn z okazji Dnia Dziecka),

. wspalcie młodzieżowych gnrp formalnych i nie formalnych

. wspalcie i w)?osźenie szkolnych kołek ańystycznych (teatralnych, muzycmych,

plastycaych, tanecznych)

. Porvstanie Kawiarenek Intemetowych na terenie gminy - zakup w}posa:Żenia i doposażenie

dziaĘących

. Zorganizo\łanie i doposażenie miejsc rekeacyjno _ sportowych (np. siłownie, sale

gimnastlczne. itp.)

. Powstanie ścieżek edukacyjno - przyrodniczej, historyczno-patriotycmej,

. Powstanie ścieżek lowero}\Tch - powstanie miej sc biwakowych, Mat

. olganizacja integracyjnych spotkań, imprez, akcji międŻypokoleniowych

. wspieranieakt}'\łnościmłodzieży

1.4' Poszerzenie oferty i podni€sienie jakości dzialań edukacyjnych

Dzialania:

. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży

. Wprowadzenie języków obcych w oddziałach przedszkolnych

. Zapewnienie bezpłatnych zajęć wyrównawczych, jako altematywy dla korepetycji

. Wprowadzenie zajęć komputerowych w klasach 1-3

. Wprowadzenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej do starszych klas

szkoły podstawowej i gimnazjum

. zajęcia z patiotyzmu lokalnego (tradycje regonu' historią Żnani ludzie itp')

E#.Xnt I 17
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statĆgia RoruĘtsżńia PBblemów spol*ay.h oniny Roźwi€nic5 m bil 2008_2014

. Prowadzenie cyklicmych i różnorodnych progBmów profilaktycŻnych

. Realizacja kursów podstaw pierwszej pomocy dla ucaiów

. Prowadzenie zajęć koreFcyjno-wyrównawczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży

(logopedą pedagog, psycholog).

1.5' Rozwój spońu i rekreacji wśród dzieci i ńlodzieł
Działania:

. Modemizacja i utrzymanie boisk przyszkolnych

. Modemizacjastadionów

. wsparcie UKs, doposażenie w sprzęt sportowy młodzieżowych sekcji

. Powstanie nowych młodzieżo\łTch sekcji sportowych np. karate, siatkówka, piłka ręczna

. Powstanie nowych młodŻieżo\łTch drużyn piłkarskich zatrudnienie instruktorą zakup

sprzętu

. wsparcie działalności młodzieżo\'ych drużyn osP

. wyposażenie szkoł w sprzęt do gimnastyki korekcyjnej

. Dofmansowanie udziału w spońowych zawodach regionalnych' wojewódzkich, krajowych'

. Zapewnienie regulamego dowożenia dzieci na basen, bezpłatna nauka p\'wanie dla dzieci

z terenu gminy

. organizowanie cyklicznych imprez spońowych i rekeacyjnych, służących popularyzacji

sportu masowego

Realizatorzv działań w ramach celu l.:

r SzkoĘ i placówki oświatowe z terenu Gminy

. Inspektor ds' oświaty

. Gminna Biblioteka Publicma

. Urząd Gminy i Rada Gminy

o Lokalne organizacje pozavądowe

Pańnerzv działań w ramach celu l.:

o WIIP Rzeszów (ins64ucja wdrażająca Po KL w woj. Podkarpackim)

. Kościół Katolicki i organizacje kościelne

r PoradniePedagogicmo-Psychologiczne

. Podkarpackie Kuratorium oświaty
ł*rr"n
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stEleg'a RozwiąŻyiBni' Problenów społ€caych cniny Roź9'enica na Iar! 20o8_20l4

. Urząd Marszałkowski wojewódŻwa Podkarpackiego (Regionalny Plogram operacyjny)

Agencje i organy administracji rządowe np. MEN, MPiPs

organizacje pozarz{dowe np' Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A' Komeńskiego

zewnętrmi konsultanci i eksperci.

Cele operacyjne:

2.1. Aktywizacja społegzna i reintegracja zawodowa osób bezrobotnych

Działania:

. Zmnięjszenie liczby bezrobotnych korŻystających z pomocy społecznej poprzez ich

akt1'wizację społeczrą i zawodowąw ramach możliwości pozyskania śIodków pomocy

społecznej z różnych :łódeł

. Kontraktowanie usfug socjalnych z dłrrgotrłale bezrobotn}mi korzystającymi z pomocy

społecznej W lamach al1ywnych form pracy socjalnej i aktpr'nej integracji z Programu

operacyjnego Kapitał Ludzki

. objęcie pomocą finansową i wsparciem w formie pracy socjalnej osób i rodzin z problemem

beaobocia

. Nawiązanie współpracy GOPS z PUP w Jarosławiu w celu zr'vięksŻenia aLqwności

zawodowej i edukacyjnej osób beaobotnych insqtucji i organizacji

. Rozwój zatrudnienia socjalnego w celu przywrócenia możliwości zatrudnienia dla osób

dotkniętych wykluczeniem społecznym- stże, prace interwencyjne, prace społecznie

uŻ}teczne, robo(y publiczne

. Trvorzenie grup wsparcia dla osób bezrobotnych- wykluczonych społeczie w celu integracji

społecznej, zdobycia kompetencji i umiejętności społecznychjak i poprawy funkcjonowania

psychospołecznego w ślodowisl:u.

'u- opracowanie: runoacja RoMlu Demokracji Lokalńej - RŻeszMki ośrcdek samożądu Terytonalnego
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sfulqia RoeiązyMnE Problenów spoleaych Gńiny Roźwi€nrca ń! lala 2003_2014

2.2. Int€gr8cja i przeciwdzialanie wyklucŻeniu spolecznemu osób niepelnosprawnych

i w podeszĘm wieku w celu poprawy jakości ich łcia.
Działania:

. RoŻwój usług opiekuńczych i specjalistycŻnych _ środowiskowych form wsparcia dla osób

starszych i niepełnosprawnych w ich miejscu ŻamiesŻkania

o Tworzenie połstacjonamych- środowisko\\Tch ośrodków wsparcia dla osób

niepełnosprarłnych i osób wpodeszłym wieku w celu zaspakajania ich potrzeb opiekuńczych

i społecznych

. Pomoc w pozyskiwaniu środków pr-zez osoby niepełnosprawne na likwidację barier

architektonicznych i komunikacyjnych w miejscu zamiesŻkania oraz przez insryłucje
_ 

uŹ}teczrości publicznej ze środków krajowych i unijnych

o Pomoc w organizowaniu i pozyskiwaniu środków na imprezy inte$acyjne dla osób

n iepe lno5pra \łmyc h na terenie gmin;

. objęcie pomocą finansową wsp.lrciem i pracą socjalną osób i rodzin dotkniętych problemem

niepełnosprarłności i osób w podeszłym wieku

. Rozwój pracy socjalnej i al1lvizacji osób i rodzin dotkniętych problemem

niepełnosprawności /poprzez narzędzie kontraktu socjalnego w pracy socjalnej i w projekcie

systemollym w ramach priory{etu VU POKL/.

2'3. Zmniejszenie skali uhistwa poprzez integrację działań w gminie na rzecz osób

i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zyciowej

Działania:

objęcie pomocą wsparciem i pracą socjalną osób i rodzin znajdujących się w sferze ubóstlva

poprŻez system pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych

. objecie pomocą pedagogiczną psychotogiczną i socjaIną dziec i z rodzin z różnorodnymi

problemami

. Praca socjalna z rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej poprzez ich

ak11rvizacj ę, usamodzielnian ie i po moc rzeczową z orga n izacj i pozarządowych działających

na terenie powiatu jarosławskiego

. opmcowywanie i realizacja lokalnych programów pomocy społecznej opracowanych

z myślą o dziecku i ro dzinie szczegóInie z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Re::ł-
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stsatcgia Roelq.z}N!ńia Prcblemóv spoldaych Gminy Ro''i€ńica no lata 2003-2014

. Zacieśnienie współpracy z instlucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka

i rodziny celem stlvorzenia zintegrowanego systemu profilaklyki' interwencji i wsparcia

rodzin majdujących się w trudnej s}tuacji finansowej'

2'4. stwor.enie gminnego systemu prolilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

Działania:

. opracowanie diagnozy pohzeb i ploblemów występujących w rodzinach z terenu gminy

poprzez zebranie danych, sporądzenie ich analiz i okeślenie potrzeb w tym zakl€sie

. opracowanie gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

zawierającego cele i kierunki działań w stosunku do rodzin zagrożonych i dotknjętych

patologią społęcmą i majrlujących się w tnrdnej s1tuacji zyciowej

o Działania o charakterze pracy socjalnej i inte''vencji kryzysowej w celu zaspakajania potzeb

i aktnmego usamodzielniania i wyjścia rodziny z trudnej s}tuacji życiowej

. Rozwój poladnict\ła specjalistycznego _ indyłidualnego i gnrporvego w tym poradnictwa

psychologicmego, prawnego i socjalnego dla rodzin z terenu gminy popźez ut\łorzenie

punktu poradnictwa rodzinnego

. Zorganizowanie dla młodzieży w wieku 15-25 rok życia treningólv kompetencji

i umiejętności społecznej poprŻez kontrakto\łanie usług socjalnych w ramach pozyskania

dotacji tozwojowej dla COPS w latach 2009-2013

. Zorganizowanie i sfinansolvanie ze ś'odków dotacji rozwojowej w ramach POKL

środowiskowych form wsparcia rodziny i dziecka

. Rozwój środowiskowej pomocy dla rodzin niezaradnych życiowo i niewydolnych

wychowa\łczo popźez działania w formie pracy socja|nej 
' 
treningów i warsztatów

l Realizacja zadań wynikających z Gminnego Pro$amu Profilaktyki i Rozwiąz1łvania

Problemów AlkohoIowych

. Pozyskiwanie i pomoc w uzyskaniu mieszkań socjalnych na telenie gminy dlarodzin

majdujących się w szczegó|nie trudnej s}'tuacji mieszkaniowej' Zolganizowanie zaplecza

socjalnego w przypadkach losowych'

*l'"aŁ
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2.5. Przeciwdzialanie zjawisku przemocy w rodzinie i int€racja działań w cminie na ruecz

pomoq/ rodzinom i oŚobon dothiętym problemem uzależnienia

Działania|

. Udzielanie wspalcia i pomocy osobom i rodzinom dotkniętym alkoholizmem i innymi

uzależnieniami

. objęcie pomocą i pracą socjalną rodzin znajdujących się w s)tuacj i kyzysowej

spowodowanej przemocą w rodzinie

. opracowanie gminnego proglamu ochrony ofiar przemocy w lodzinie okeślającego cele

i kierunki działań na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w fodzinie

. objęcie dzieci opieką psychologiczną i pedagogicmą z rodŻin dotkniętych problemem

alkoholow}m i przemocąpoprzez utwoźenie specjalistyczrej placówki wsparcia dziennego-

ślr ietlicy ps5 choprofi lak1cznej

l Prowadzenie poradnictwa i interwencji kyzysowej w środowisku pźez placowników

socjalnych i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiąz}'wania

problemów alkoholowych

o Zacieśnienie współpracy z insłtucjami i organizacjami dziaĘącymi na terenie gmin}

i w powiecie ( szkołą sfużba zdrowia, policja, PCPR w Jarosławiu) rv cęlu skutecznego

i kompleksowego systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

. Współpraca z innymi inst}.tucjami, Policją GKRPA w gńinie w celu przeciwdziałania

i zmniejszania skaliproblemu alkoholiznu w rodŻinach.

' 2.6. Poprawa jakości uslug ś*iadczonych pr.ez GoPs w gminie oraz Podejmowanie dŻialań

na rzecz polepszedia bazy i infrastruktury sPolecznej

DŻiałania:

. wzmocnienie kadrowe GoPs poprzez zatrudnienie placownika socjalnego celem spełnienia

wymogów olganizacyjnych wynikających z ustawy o pomocy spolecznej i zasad korzystania

ze środków EFs przez ośrodek pomocy społecznej w ramach projel1u systemowego PoKL _

/zatrudnienie pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców nie mniej niż 3 pracowników

w GOPS/

stralegia Roeiąz}anni. ProblemóN społecmych Gmińy Roźw]eńjca ns la1a 2008_201'l

a opracowańie: Fuńdaqa Roeoju Dehokrac]i lokalnej - RzesŻowski ośrodek samoządu Ter'.to.ialńego
35065Rżeśńw'Ul Ptresmyk6 ier (17)3626964' re.na\ I17)35o7 a2a .mail biuÓ@rrd żeśżÓw p! łwlldld*owpl
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sEategia Roryiąłłaia Problemów spolecaycb omily Rońłicnia na lala 2003_20l4

. Polepszenie bazy lokalo\łej GoPS ipodjęcie działań w kierunku tworzenia infiastruktuly

społecznej w gminie ( świetlice specjalistyczne, punkt poradnictwa rodzinnego, klub

int€$acji społecznej) ._

. Doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji przez kadrę GoPs w celu poprawy

jakości pracy i prowadzenia profesjonalnej pracy socjalnej z klientami pomocy społecznej

o Pozyskiwanie, opracowywanie i realizacja progamów Ż zakesu polityki społecalej

wynikających z rozeznanych potrzeb lokalnych w ramach programów krajowych i unijnych_

plogramy Źądowe w pomocy społeczrej' projekty systemowe dla ośrodków pomocy

społecznej w ramach POKL 2007-20l3

. wzmacnianie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi

w obszaaze pomocy społecznej w celu skutecznej i zinte$owanej pomocy osobom

i rodzinom, mieszkańcom gminy znajdującym się \ł trudnej s),tuacji życiowej.

RealizatorŻv dŻiałań w ramach celu 2.:

. GoPs w Roźwienicy

. Urąd Gminy i Rada Gminy

. Lokalne organizacje pozarządowe

o Gminna Komisja Rozwiąą'wania Problemów Alkoholowych

. Szkoty i placówki oś\\iato\łe Ż terenu grnin}

. grupy samopomoco\łe

Pańnerzv działań w ramach celu 2.:

. PL]P Jarosław

. PCPR Jarosław

. RoPs RŻeszów

o WUP Rzeszów (inst}.tucja wdrażająca Po KL w woj. Podkarpackim)

. Podkarpacki ośrodek Doradztwa Rolniczego

. Kościół Katolicki i organizacje kościelne

. Poradnie Specjalistyczne np. Poradnie Uzależnień

. Agęncję i organy administracj i rządowe np. PARPA' MPiPS

. zewnętrzni konsultanci i eksperci

. firmyszkoleniorveikonsultingowe

l2l
a op,awanie' runa.cja Roeolu Demokracjl Lokalńej- R2eszowski ośrodek samotądu Tełło.ia'Ego
3s065 Rz€sżóy u Pżeśmyko lel (ąa626964' i. ]la\ \1I35a7 42o 6m.il biulo@ndr żeszow'' łw ldl.Ę*zow pl



sEategia Poniązyatnia Pfublemów spo}ecaych cniny Roó/ienica na l5t! 2008'20],|

Cele operacyjne:

3'1. Poprawa jakości łcii_kulturalnego na terenie Gminy

DŻiałania:

. PoszeŹenie i zróżnicowanie oferty powstałego Grninnego ośrodka Lokalnej Integracji

Kultltralnej w Roźwienicy

. Powstanie bibliotek filialnych w kudyrn sołectwie

. Wsparcie lokalnych zespołów ludowych (np. Familia w Rudołowicach)

. Zakup strojów ludowych dla wszystkich KGW

. Adaptacja niezagospodarowanych obiektów z terenu gminy Roźwienica na cele kulturalne -

ręmont i wyposa'żenie

. Wsparcie ludowych twórców

. Zapewnienie kadry w świetlicach wiejskich _ instruktorów kulturalnych, animatorów

. organizowanie bezpłatnych, ogólnodostępnych zajęć artystycznych: kursów tańca, nauki gry

na instrumentach, zajęć teatralnych, plastycmych' fotografi cznych itp'

. wypromowanie produldu regionalnego i tradycyjnego

. Remont i renowacja obiektów zab}tkowych zna-jdujących się na terenie gminy Roźwienica

. wypromowanie i organizowanie cyklicznych lokalnych imprez L-ulturalnych.

3.2. Poprawa opieki zdrowia i stanu zdlowia mieszkańców gminy

Działania:

. Powstanie punktu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego

. Zapewnienie opieki specjalistycznej (np. stomatologia' reumatologią kardiologia,

diabetologią pediatria)

. opieka rehabilitacyjna w domach osób starszych

. organizowanie dyżurów specjalistów medycyny w sołectwach

o Prowadzenie cyklicmej profilaktyki Żdrowotnej mieszkańców

. Plomowanię zdlowego stylu życia i świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców.

,T-" -
_L op,"-*n'", l'una6c]s Rołoju oemok.acji Lokalnej Rzes2oŃki osrcdek sdToządu le.}1onalrego

35-065 RzeŚzów, ul. PEeśńyk6 bl 07)3626954, iel/fax (17)350742o Mai]: biurc@ldlEe*wpl aw lldllŻd32 'pl



shlĘgja Roruiązyańn]! Probl€fiów społec''lh Gniny Ro' ienica m lat 2008_2014

3.3. Popraws stanu bezpieczeństwa pułrlicznego na terenie Gminy

Działania:

. Uzupehienie oświetlenia w miejsco\łościach na terenie gminy

. Powstanie chodników we wsiach, gdzie ich nie ma

o Zapobiegan|e zagrożeniu ze strony psów np' poprzez chipowanie

. Wzmocnienie kadrowe i techniczne posterunku policjiw Roźwienicy

. Doposażenie osP
3'4. zintegrowanie mieszkańcó$ Gminy' poprawa relacji społecznych i więzi sąsiedzkich

Działania:

. Utworzenie Centrum Integracji Gminy - remont i adaptacja obiektu gminy, zapewnienie

kadry i wyposazenia

. organizowanie implez integacyjnych np. tumiejów między sołectwami i innych

. Prowadzenie wiz}ł studyjnych, wyjazdów mieszkańców do i-nnych grnin _ dob.e praktyki

. Prowadzenie współpracy międzynarodowej wymiana kulturalna, wymiana młodzieży,

organizacji społecznych, szkół

. olganizowanie uTjazdów mieszkańców na pielgrzymki, imprezy kulturalne, wycieczki

. organizowanie fesrynów, biesiad, majówek, Sylwestrą opłatka' Wigi]ii itp.

Realizatorzv działarl w ramach Celu 3.:

. Gminny ośrodek zdrowia

. Gminna Biblioteka Publiczna

. szkoły i p|acówki oświatowe na telenie Gminy

. Urząd Gminy i Rada Gminy

r Lokalne organizacje pozarządolre

Partnerzv działń w ramach celu 3

. wUP Rzeszów (Po KL)

. Kościół Katolicki i organizacje kościelne

. Agencje i organy rządowe np. Ministerstwo sportu i Turystyki' Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Zdrowia, MPiPS

. regionalne i ogólnopolskie organizacje pozarządowe, wpierające rozwój kultury, sporfu,

ochrony zdrowia' integracji społecznej oraz ruchu sektora pozarządowego

*:rti*"

_L op,"*"ne, runoaqa Rozłoju Demokacji Lokalrej REszorekiośod€k samoEądu TeMorialnego
35_065 Rz.sńw u]'PzeŚmyk6 L] (7)3626964 le.łd.(17)3507'{20 emalburc@frdl'z*flplywlldlżeep
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stsat*ia Ro^''ą?y1wia Problemów sDołecaych Gfiiny Ro^nenic. na llb 2@8_20 I4

. Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

. UrądMarszałkowski WojewództwaPodkaęackiego

o Policja

l PodkaĘacki Urząd Wojewódzki

. zewnętrai konsu|tanci i eksperci'

łłrlnjs-
7 op,""o'"nt' runaacja Roeoju DemokracJi rokalnej - RŻesŻowskj ogodek samouądu TeM*ialnego
35ł65Rzeszów'ul. Pżcsmyk3 te o7)3626964' iarł.x o7)3507420 +mail biulo@{rdl ż.3zow pl wwfrdlutowp|
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'iź. Zarządzanie realiżacją strategii.

Do podrniotów zarządzających realizacjąpowyższej strategiąnaleą

- Rada Gminy oraz Wójt Roavienicy

- Koordynator shategii Kiełownik Gminnego ośrodka Pomocy społecznej

_ Zespół wdlżający, w skład któręgo wchodzą Koord}'natorŻy celów strategicznych'

Realizują one następujące zadania:

Rada Gminy pełni nadzór nad realizacją strategii, u\łzględnia przy twoŹeniu budżefu Iocme

plarry realizacji strategii, uchwala zmiany zapisów stratęgii,

Wójt podejmuje bieące decyzje realizacyjne i materiały decyzyjne dla Rady,

Kooidynator Strategii odpowiada za:

- organizowanie prac Zespofu Koordyrrującego,
- - okeśleńe wskazników realizacji do poszczegó]nych celów szcŻegoło\łych,

- gTomadzenie danych zwiryartychzrealizĄą stratęgii oraz informacji określających postępy

wjej realizacji.

_ prowadzenie bazy daIrych i w1miany informacji o programach realizujących cęlę stategii;

- monitorowanie stadu realizacji Strategii Rozw'ią4'rłarria Problemów Społecznych;

- ewaluację stanu lealizacji strategii Rozwiąz}nvania Prcblemów społecznych

- opracow1.wanie całościowego okresowego mpońu o stanie realizacji stategii;

- upowszechnianie bformacji o stanie realizacji Strategii

Zespół Wdrażający:

- kontynuuje place grupy przygotowującej strategię w uspołecznion}łn plocesie'

- opiniuje i przyjmuje roczne plany realizacji strategii,

- przyjmuje i opiniuje lapońy Koordynatora celów z lealizacji stategii w danym okesie

sprawozdawczyłn.

Koord},natorzy celów Śtrat€gicznych (plus ewentualne zespoły zadaniowe)

- opracowują i w&azają programy i pĄekty zebrane w roczny plan realizacji strategii

- zbierają i analizująinformacje o podejmowanych działaniach i zadaniach oraz

realizowanych programach i projeLtach, Ltóre rłpisują się w osiąganie okeślonego celu

- uzyskują informacje zwrotne od Beneficjentów ostatecznych poszczególnych działali

- sporądzają okresowe sprawozdania cząstkowe z rcalizacji poszczególnych dźałan zgodnie

z ustalonymi terminami ich sporządzanią lcóre przekazująKoordynatorowi stategii'

Wzajemne zależności poszczególnych podmiotów zuządzających stratęgią przęstawia

ponJższy schemat.

a op,"-*"n'", rundac]a Roeolu Deńokracji Lokalnej - RćsŻoBki oŚlod€k samoŻądu TeMoaalńego
35_065 RzeŚzów ul Pżsmyk 5 te (]7)a€26964' le ]lax (Ąa507 42a ema l biuo@trdlżeszow'pl lw'frdludow pl
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srateg'a RoPiąz'Neia P'oblenów społecdych Gmińy Roźłicnica na lala 2008_20l4

Źródło: opracowanie własfle na podstawie uzgodnień ł Gminie

Procedura $ibot'u podńiotów zarządzających.

W związku z tyrfl, że zadania realizowarre w mnach Strategii powinny angażować

pracowników róznych wydziałów i jednostęk organizacyjnych Urzędu Gminy m.in. GoPS,

samorządowych placórvek oświatowych oraz podmiotów i inst}'tucji spoza samorządu

lokalnego np. organizacji pozarządowych niezbędne jest powołanie zespolu wdrażającego.

W skład Zespołu wchodzą członłowie Zespofu Roboczego, jako grupa pracująca nad

dokumentem. Skład ten powinien Żostać uzupełniony o przedstawicieli następujących sfer

zycia publicznego: oświaty, L_ultury, spońu, ochrony zdrowią zatrudnienia i ruŃu pracy,

beŻpieczeństwa publiczrego olźrz organizacji pozarządowych_ określenie składu' uprawnień

i odpowiedzialności cżonków Zespofu Koordynującego nasąli w dtodze zavĄdzeniawójta

Gminy.

Zespół wybrał ze swego grcna Koordynatorów celów strategicznych strategii

Rozwiązywania Problemów Społecznych. Kluczem doboru tych osób są ich kompetencje

w zakesie szczegółowych zadan w}.nikających zrcaliŻAcji ŻńożoĄych cęlów strategii.

Lista Koord}natorów cęlów strategicznych przędstawią się następująco:

Ełł!ł,ł"ą

Z- op,aco.anie rundaqa Roeo]u Demokacji Lokalnej _ RzesŻMkioślodek samouądu Terytoiahego
35_065 RŻes'ów. ul PE sńVk6 lel (17)3626964, lel.nar'|1|35a7 a2a email b]urc@fldlfuye pl !w lrdl'żeszw pl
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Cel strategiczny łnie i naz-wisko Funkcja

l. wyrównnvanie szans rozwojowych dzieci

i młodzieĘ poptzez zapelłniełie im warunków do

prawidłowego rozwoju zdrorvotnego i intelektualnego

oraz szerokiej oleny spędzania czasu. rozwijania

zaintelesowań i uzdolnień

Ewa Chmiel Inspektor ds.

pozyskiwania

fimduszy

i promocji

2- Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla

osób i rodzin dotkniętych problemami społeczn1mi w

celu ich integracji społeczrrej i reintegracji zawodowej

Zofia Kaciuba Kięrownik

GOPS

w Roźwienicy

3. Zintegrowanie i alt1.wizacja mieszkńców gminy w

celu poprawy relacj i społecznych, poprały waruŃów

i jakości zycia

Anna Kędziora Radna

Rady Grniny

Roz\łienica

Koordynatorzy pod kątęm realizacji celów mogą stosownie do potrzeb po\łołr\'ać Zespoł
Zadaniowe' złożone z prŻedstawicieli partnerów zajmujących się różnymi aspektami

wdruŹania działań w rŹrmach poszczególnych celów operacyjnych' Praca

w intel insotucjonalnych Zespołach Zadaniowych jsłuży też budowaniu paltnerstw

międzysektorowych' Skład Zespołów Zadaniowych oraz ich uprawnieńa i odpowiedżalność

określi Wójt Gminy Roźwieńca w odpowie dntm Zatządzanit.

odpowiedzialnym za koordynację całości realizacji Strat€gii jest Kierownik Gminnego

ośrodka Pomoc} Spolecznej w Roźwienic1.

Sposóbiiitriźania strategii.

Etap I Rada Gminy przlmuje w formie uchwały: Gminną Strategię Rozwią'zyrłania
Problemów Społecznych

Etap II wójt Gminy konsqfuuje skład Zespołu Wdrazającego na postawie zarządzenia'
Jednocześnie zobowiązuje Koordynatom ds. wdrazania GSRPS - Kierorłnika
GOPS do zorganizowania spotkania w celu przygotowania Planu Działania na
2009 rok, a po roku realizacji na kolejne lata.

Etap III Na podstawie strategii Koordynatol i Zespół wdrazający opracowuje się PIan
Dzialadia Żawierający projekty i zadania realizacyjne na 2009 rok' Musi być on
spójny z Planem Działania opracowanym w ramach PIS, chociź jego lamy
mogą być szersze od planowanych dżałali w Iamach dotacji.z PPwow.

Hłł:rl"t. 142

a o'"**-. Fundaqa Rofuo]u Deńoklacji Lokalnej - RŻesŻowski ośrodek samoŻądu TeMolialnego
35 065 F.Ższów' ul PlzeŚmyk6 le (17)3626964' lel'lIal (Ąa5o74ża email b u.o@frdl.ż.sŻe pl ww idlżesże p]



st'alegia Roz{iązyweia Problemów społecdych Gniny Roźłi.nica na lala 2008_2014

Etap IV

Plan Działania określa również wielkość i zródło nakładów na poszczególne
projekty z okeśleniem hmmonogramu ich realizacji (rekomendacje dla
opracowuj ących budżet Gminy)
wójt Gminny przyjmlĄe zarządnrtiem Plan Działania, który staję się
załącznikiemdo niniejszej stategii.

Poszczególne zadania są ptzydzielate do realizacji zespołom, jednostkom
organizacyjnym, czy osobom. Realizacja zadń jest monitorowana
i ęwaluowana.

Zespół wdruŹający i Koordynator dokonują biezącej kontoli realizacji
projeltów i zadań rcalizacńnych rł zakesie dotrzymania teminów rcalizacji,
zgodności z budŹętęm, stopnia osiągania rczultatów. PEygotowują rapońy
z realizacji (okresowe _ póhocme oraz końco'vły roczny).

KoreĘ w1nikające z ewaluacji w zakesię sposobu realizcji okeślonych
dńałń reatizacyjnych prowadzone będą na bieąco w dtodze złłządzenia
wójta.

Etap V

Etap VI

Etap WI Na bazie przyjętych wskażlików monitorowania Koordynalor wraz z Zespołem
wdrożeniowym przygotowuję coloczny rapoń zbiolczy o starrie realizacji
Strategii. Możliwę jęst zleceńe wykonarria analĘ i oceny wskaźników oraz
przygotowanie rapońtt ekspeńom zewnętrznym'

Etap vm opmcowany rapoń podlega zaopiniowaniu przez Radę Gminy, któm dokonuje
prŻeglądu celów strategicznych zgłaszając ewentualne korekty tych celów oraz

Etap IX
rekomenduje zmiany w Planie Dżalania na kol€jnę lata.
ostatecmą korektę w zakręsię celów oraz ustaleń w Planie Dżałania lub
Stategii dokonuje Rada Gminy.

Rapolty z ręalizacji całości stategii będą opracowywźne przez Koordynatora przy

współpracy z Zespolem wdrażając},rn minimum raz na rok. Będą przedstawiane do

zaopiniorłania Radże Gmin5 i Wójtowi.

Rapolty z realizacji poszczególnych działń będą optlcowane \ł terminie zalęźnym od

rodzaju działania / projektu. Jezeli projekt zakończy się w okresie kóts4m niż Iok wówczas

sprawozdanie z jego realizacji zostanię przedstawione Radzie Gminy i wójtowi przed

oddaniem raporfu loczlego. w pierwszym okresie wdrażania stategii (lata 2008-2009)

sprawozdania z realizacji konketnych działari będą przygotowywale trie vadziej niż raz la
pół loku, a ńporty ogólne Koord}Tratom o stanie ręalizacji strategii z częstotliwością raz na

rok. W związku z tym ustala się następujące terminy pŹekazywania ńportów sporządzonych

przęŻ Koordynatola i Zespół wdrżający dla wójta i Rady Gminy:

. w terminie do 15 lipca za pierwsze półrocze (za okes styczeń' czerwiec)

. w teminie do 15 stycmia za drugie póhoczę (za okes lipiec _ grudzień).

**i.iEr,

7 qo,"-*"n'", aundaqa Ro&o]! Demoklaqi Lokalnei - Rzeszowski oślodek sańorŻądu Teryło.ialńego
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13. Proces aktualizacji strategii.

stategia jest dokrmentem 
'Żywym'' 

i wprowadzanie znian w jej zapisach jest nie tylko

możiwe, lecz w ńel1óry-qh s}tuacjach wręcz konięcme. Pamiętaó jednak należ'y, że zrnlarry

te nie powinny dotyczyć zasadniczych kierunków stategii.

Ze względu na zrnieniające się - czasęm trudne do przewidzenia - uwarunkowania zarówno

wewnątrz gminy, jak i w jej otoczeniu, modyfikacjom poddaje się zapisy w części operacyjnej

strategii. Najlępszą metodą wydaje się być weryfikacja dokonywana'w plocesię społecznym

drłukotnie podczas okesu jej firnłcjonorłania. Pamiętać jednak należy o konsekwentnym

dąeniu do realizacji prioryłetów oraz celów stategiczrrych, te, bowiem elementy strategii

zmianom i modyfikacjom nie powinny być poddawane.

Podstawowym warunkiem lealizacji strategii jęst stwoŹenie odpowiednich form

i mechanizmów zarządzalia t}m dokumentem. celowe jest, więc powołanie przez 'vłójta

gnriny Zespołu Koordynacyjnego ds. Wdrźania i Realizacji Strategii.

oceny realizacji stategii dokon}"wać winna Rada Gminy na podstawie coroczlego

sprawozdania przygotowanego przez zespoł.

Harmonogram

Harmonogram musi uwŻględniać preferencje partnelów oraz wszystkie baliery' których

pokonanie moŹe odwlekać zakończeńe działań.

l. pierwszy etap pŹygotowawczy - mobilizacja sił i środków' operacjonalizacja cęlów'

ustalęnie zasad współpracy z partnefami, ustalenie liderów i osób odpowiedzialnych,

2. drugi etap działanie _ bezpośrednia lealizacja celu,

3. trzeci etap porówrranie działania i jego celu z osiąglięt)mi rezultatami wedłLlg

wcześniej przewidzianych i pŹyjętych wskaźnikóW.

Preliminarz

Kźde działanie pociąga za sobą wydatki. Sposoby finansowania statęgii pochodzą albo ze

środków na statutową ustawową działalność inst}.tucji lub ze środków dodatkowych,

przeznaczonych na konłretny program.

Ocena efelśu końcowego i jego pfomocja ocena, czy osiągnięto cel i w jakim stopniu, jęst

potrzebna i tym, któIzy realizowali strategię' i otoczeniu. Efęk1 działań musi byc pofó*nany

z s1.tuacją wyjściową osiągnięcie celu operacyjnego pociągać powiruro za sobą p}tanie:, co

dalej? Jak utrzymać stan, który się osiągnęło? Jak go umacniać i rozwijać? Niezbędne, więc

w ostatnim €tapie oceny shategiijest okeślenia rekomendacji na przyszłość. osiągnięciu celu

#*łEŁ, 'l44
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powirrna towarŻyszyć jego promocja. Gdy jej nie ma, społeczność nie wie, że cel został

osiągnięty, a to w}.wołuje w}taziste, negat)'ivne sk_utki.

Profilaklykż

Problem biedy nie może być-taktowanyjako zadanie administracyjne, do wykonania' którego

powołany jest wyłącznie Gminny ośrodek Pomocy. W gminie Roźwienica ludzie rrauczyli się

:ryć biedą i bezrobociem i wszystkie sfuŹby społeczne w Gminie muszą przyjąć do

wiadomości faL1' Źe bieda rł, ogóle, a wśród dzieci i n odżezy w szczególności' jest

niedając}m się zbagatelizować zIem, ponieważ zagrża rozrłojowi, a pżez to ogmnicza

kapital ludzki.

Profilaktyka _ eliminowanie społeczrrego wylduczenia dzieci i młodzieży i stwa1zanie im

wsze|kich możliwości do społecznej integacji' a więc niedopuszczenie do kulturowego

dziedziczenia biedy, musi być traltowane jako wyzrł'anie dla elit samorządorłych gminy.

stategia jest dokumentem ponad kadencyjnym' okeślającym cele i działania na kilka lat.

Dlatego będzie wymagał okesowej aktualizacji oraz ciągłego podnoszenia jakości.

Ze względu na swój długookresowy charaktel planowanie stategiczne jest plocesem ciągł}m

wymagającym stałego śledzenia znian prawnych, gospodarczych' polityczrrych, społecznych

i ich uwzględniania w dokumencie oraz przesuwania horyzontu planowania na kolęjnę lata..

W celu aktualizacji niniejszej stategii pŹewiduje się dwie procedurv aktualizacji dokumentu:

_ standardową - sbategia będże minimum mz na Iok poddawana pzeglądowi oraz

aktualizacji w opalciu o rapoń Koold}natola stategii i opinie Zespofu Koordplującego

Koord1.rrator będzie przygotow1.wał odpowiednie dokumenty dotyczące zakęsu i tręści tych

zmian. Po ich akceptacji pŹez Zespoł Koordynujący i wójta przedłożone zostaną onę do

akceptacji przez Radę Gminy i przyjęte Uch\łałą.

_ pilną _ w uzasadnionych prz1padkach (dynamicanych zmiarr społeczrrych, potrzeby

szybkiej reakcji na zachodŻące procesy itp.) możliwe będzię wprowadzenie zrrrian na wniosek

Koord}natora strategii lub Zespołu Koordynującego szybką ścieżĘ decyzyjna na podstawie

Zarządzgnia wójta;

Zalówno plocedura starrdardowa, jak i pilna przewidują mozliwość wnioskowania o zmianę

lub aktualizację zapisów w stategii ze strony ważnych podmiotów życia społ€cznęgo np.

organizzcji pozatządowych. Wówczas także propozycje te opiniuje Zespół Koordynujący

oraz ZuzĄd iRala Gminy Roańenica.

-*łł,i;fĘl.
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14. PRoPoNowAŃE znÓołA rNłsowA}{IA.
I. Podzial środków UE na p.ogr'amy oper'acyjne w latach 2007-2013

II. Program Operacyjny Kapital Ludzki.

Pńorytet I. zatrudnienie i integraci& spoleczna

1.1 WSPARCIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI R\1.IKU PRACY

1.2 wsPARcIE sYsTEMowE INSTYTUCI PoMocY I INTEGRACJI sPoŁEczNEJ

l.3 oGÓLNoPoLsKIE PRoGRAMY INTEGRACJI I AKTYWzAcJl zAwoDowEJ
Poddziałanie l.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej _ projekty konkursowe

Poddziałanie 1.3.2 Projekty na rzecz plomocji równych szans kobiet i mężczyzn

oraz godzenia życia zawodowego i rodźnnego _ projekty konlursowe

Poddziałanie l.3.3 oHP - projehy systemowe

Poddziałanie l.3.4 centtalny zaźąd SfuŹby Więziennej - projel1y systęmowę

Poddziałanie l.3.5 Ministelstwo sprawiedliwości - projekty systemowe

Poddziałanie l.3.6 PFRoN - projekty systemowe

Poddziałanie l.3.7 Projekty skierowane do pracowników migrujących - projelty

systemowe

Priorvtet II. Rozwói zasobów ludzkich i poteDciału adaDtacYinego Drzedsi€biorstw oraz

ooprawa zdrowia osób Dracuiacvch

Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
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- Ponadregionalrre (w co najmniej 2 województwach) zamknięte projekty szkoleń (ogólnych

i specjalistycznych) i doradawa dla przedsiębiorców (lub grup przedsiębiorców)

przygotowanę w oparciu o indywidualne strategie lozwoju firm

_ ogólnopolskie (w co najmniej 5 wojewódŻwach) otwańe projekty szkoleń (ogólnych

i specjalistycznych) i doradŻwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiońtw

- Studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraŻ praco\łników prŻedsiębiorstw

Priorytet III' wvsoka iakość svst€mu oświatv

3.1. MoDERNIZACJA SYSTEMU ZARZĄpZANIA I NADZoRU w oŚMAclE
i Poddziałarrie 3.1.1 Tworzęnie waruŃów i narzędzi do monitorowarrią ewaluacji

i badń systemu oświaty - projel1y systemowę

f Poddźałanie 3.1.2 Modemizacja systemu nadzoru pedagogicznego plojekty
! systemowe

3'2 RoZwóJ sYsT}MU EGZAMtNÓW ZEW\ĘTRZNYCH

3'3 PoPRAWA JAKoŚcI rszrłtcpNtł
_:' Podziałarrie 3.3.1 Efektywny systęm kształcenia i doskonalęnia nauczycieli - pĄekty

systemo\łę

'- 
Podziałanie 3.3'2 Efęktywny system ksŻałcenia i doskonalenia nauczycieli - projelty

konkursowe

'' Poddziałanie 3.3.3 Modemizacja treści i metod ksźałceńa - projekty systemowe

" Poddziałanię 3.3.4 Modemizacja treści i metod kształcęnia _ projekty konkursowe

3.4 oTwARToŚĆ SYSTEMU EDUKACJI w KoNTEKŚCIE UCZENIA sIĘ PRZEZ

CAł .F' 7'yCIE

;' Poddziałanie 3.4.1 opracowanie i wdroŹenie Krajowego systemu Kwalifikacji _

projekq syslemowe

f Poddziałanie 3.4.2 Upowszechrrienie uczenia się przez całe zycie _ plojekty

systemo'tr'e

{ Poddziałanie 3.4.3 Upowszecbnienie uczenia się przęŻ całe życie projekty

koŃursowe

Priorvtet fv. szkolnictwo wYzśze i nauka

4.1 wZMocNlENIE I RoZwóJ PoTENCJAŁU D\'DAKTYCZNEGo UCZELM oRAZ

ZMEKSZENIE LICZBY ABsoLwNTÓw KIERI^'KóW o KLUcZowYM
ZNACZENIU DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA MEDZY

a opr""o*"ni" Fundacja Roeoiu Deńoka.ji Loka]nej - Rzeszoski ośrodek sańoŹądu Ter}łorialnego
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,' Poddziałanie 4.1.1 wzrnocnienie potencjafu dydaktyczrrego uczelni projeĘ

konkursowe

;" Poddzialanie 4'1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kięrunków o kluczowym

znczeńu dla gospod4rki opartej na wiedzy projekty systemowe

"- Podziałanie 4.l.3 wŻmocnienie systemowych larzędń załządzalia szkolnictwem

wyższym projęktysystemowe

4.2' Rozwor KVr'ALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I wZRosT ŚwIADoMoŚCI

ROLI NAUKI W ROZWOru GOSPODARCZYM

PńorYtet v. Dobro rządzenie

5.l WZMOCNIENIE PoTENCJAŁU ADMINISTRACJ] RZĄ'DOWEJ plojekty

systemowe

5.2 wZMocNIEME PoTENCJAłU ADMINISTRACJI sAMoRzĄDowEJ
Poddziałanie 5.2'1 Modemizacja zarządzaaia w administracji samorządowej - projekty

konkursowe

Poddziałanie 5.2.2 systęmowe wsparcie funłcjonowania administacji samorządowej _

projekty systemowe

Poddziałanię 5.2.3 Podnoszenie kompętencji kadr sfużb publicznych ' projękly koŃursowe

5.3 WSPARCIE NA RZECZ REAIIZACJI STRATEGII LIZBoŃsKIEJ

5.4 RozwÓJ PoTENCJAŁU TRZEclEGo SEKToRA

'' Poddziałarrie 5.4.1 Wspa.cię systemowe dla tŻeciego sektola projekty systemowe

'- Poddz:Lałańę 5.4.2 Rozwój dialogu obr'atelskiego _ projeĘ konkursowe

5.5 RoZwóJ DIAroGU sPoŁEcZNEGo
;" Poddziałanie 5.5.l Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego _ projeLty

sys1ęmo\łe

,' PoddŻiałanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecmego - projekty

konkursowe

Priontel \ł. Rvn(k oracy otwart! dla wszvstkich

6.1 PoPRAWA DosĘPU Do ZATRIIDNIENIA oRAZ WSPIERANIE

J' AKTYwNoŚcI ZAwoDowU w REGIoME

f Poddżałanie 6.1'l wspalcię osób pozostających bez zaaudnienia na regionalnym

rynku pracy - projekty konllrsowe

a oo,".o*"n " 
Fuńd.cia Roso]u Demokracji Lokalnej - RŻesŻowsk] ośbdek samożądu Teryto.ialnego
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" 
Poddziałanie 6.1.2 wsparcię powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

w realizacji zadai na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie -

projeĘ konL:ursowe wyłączrie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

,.: 
- Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatudnienia omz podnoszenię poziomu

akĘrłności zawodowej osób bezobotnych - projekty systemowe

6.2 WSPARCIE oRAZ PRoMocJA PRZEDSIĘBIoRCZoŚCI I SAMoZATRUDNIENIA

6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU

Priorytet VII. Promocia intesracii sDolecznei

7.1 RozwóJ I UPoWSZECHMENIE AKTYW}IEJ INTEGRACJI
j' Poddzialanio 7.1.1 Rozwój i upowŚŻechnianie aĘvnej integracji przez ośrodki

pomocy spolecznej - projekty systemowe

'' Poddzialanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie akt}vnej integracji przez

porYiatowe centra pomocy rodŻinie _ projekty systemowe

'. 
Poddzidanie 7.1,3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji spolecznej -
projekty systemowe

7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I wzMocI\IIENIE SEKToRA

EKoNoMlI sPoŁEczNEJ
,_ Poddzialanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoleczna osób zagrożonych

*ykluczeniem spolecznym - projekty konkursowe

{ Poddzialarie 7.2.2 Wsparcie ekonomii spolecznei - proiekty konkursowe

Działane 'I.2 Przeciwdziałanie ETkluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spolecznej

Poddziałanie 7.2.1 Akt1"wizacja zawodowa i spoleczna osób zagrożonych wykluczeniem

spolecznym

7.3. INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYY]\IEJ INTEGRACJI

Pńorytet VIII. Regionalne kadrv gosDodarki

8.1 RozwÓJ PRAcowNlKÓw I PRZEDslĘBloRSTw w REGIoNIE

Poddziałanie 8.1.1 wspiemnie rozwoju kwalifikacji za\łodowych i doradźwo dla

przedsiębiorstw _ pĄeĘ konL:ursowe

Poddziałarrie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modemizacyjnych

w regionie - projekty konkurso\i/e

Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego paxtnerstwa na rzecz adaptacyjności _ projeĘ

konkursowę ręalizowane przez partnerów społeczrrych

Poddziałanię 8.1.4 Plzewidywanie zmiany gospodafcz€j' projękty.systęmowę
;'j-',"5ą 149
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8.2 TRANSFER WIEDZY

Poddźałanie 8.2.l Wsparcie dla wspóĘracy sfery nauki i przedsiębiolst!ł'

pĄekty konL_ursowe

Poddziałanie 8.2.2 Regionalrre stategie Innowacji _ projekty systemowę

Pńorvtet IX. Rozwói wvksztaIcenia i kompetencii w regionach

9.1 wYRÓwNYwAME szANs EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE wYsoKIEJ
JAKoŚcI USŁUG EDUI(ĄcYJl.iYcH ŚwIADcZoNYcH w SYSTEMIE oŚwIATY

.' Poddziałanię 9.1.1 Zrnnieiszarie nierówności w stoDniu upowszecbnienia edukacii

przedszkolnei - proiektv konkusowe

,'Poddziałanie 9.1'2 W;równywanię szans edukacyjnych uczniów z grup

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zrnniejszanie różnic w jakości usług

edukacyj nych - projekty konkursowe

f Poddziałanie 9'1.3 Pomoc sĘpendialna dla uczniów szczególnie

,- uzdolnionych projeltysystemowe

9.2 PoDNIESIENIE ATRAKCYJNoŚCI I JAKoŚcl SzKoLNlcTWA zAWoDowEGo
9.3 UPoWSZECHNIENIE FoRltlĄLNEGo KszTAŁcENIA USTAWICZNEGo

9'4 wYsoKo WYKWALIFIKoWANE KADRY SYSTEMU oŚwiATY
9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WEJSKICH

oŚWIATA:

Poddziałłnie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w Śtopniu upowŚzechnienia edukacji

przedszkolnej

T1py projeltów:

- tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym lównież

Iealizacja alternat}$nych form wychorvania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach

o niskim stopniu upowszecbnienia edukacj i prŻędszkolnej

(w szczególności na obszarach wiejskich)

- wspalcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego

ucŻestńctwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy

przedszkoli, uruchomienie dodalkowęgo naboru dzieci, zatrudnienie pelsonelu

- opracowanie i realizacja kampanii informaclnych promujących edukację przedszkolną

Grupy docelowe:

- dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat)

stialesia RoeiązFvoia PrcbleńjB' społecmyd cminy Roźwie.ica na laio 2o08_20l4
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_ istniejące przedszkola

Poddziałalie 9'1.2 Wyrównyvanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie ńżnic w jakości uslug edukacyjnych

Typy projektów:

Programy rozwojowe szkół i placówek ośv/iatowych prowadzących ksńałcenie ogólne

ukierunkowane na w}Tówny'wanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji

w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu ksŻtałcenia,

w szczególności obejmujące:

- dodatkowe zajęcia dydak1ycano - wyrównawcŻe oraz specjalistycale

słuące w}Tówn}.waniu dyspropoĄi edukacinych w trakcie procesu

ksŹałcenia

- doradzwo i opiekę pedagogiczno - psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w

nauce lub z ilnych plzycąn zAglożonych pzedwczesn1m wypadnięciem z systemu oświaty

(np' wsparcie dla uczrriów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczriów niepełnosprawnych,

przeciwdziałanie uzależnieńom, programy prewencyjne, przeciwdżałanie patologiom

społecm1łn)

- programy skierowane do dżeci i młodziezy, które majdują się poza systemem szkolnictwa

podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalrrego (przedwcześnie opuszcŻający system

szkolnictwa) umożiwiające ukończenie danego etapu ksŻałcenia oraz kontynuację nauki

_ dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczrriów ukierunkowane na rozrłój

kompetencji lduczowych, ze szczególnym uwzględnieniem lCT, języków obcych'

przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo _ matematycznych tozszetzarię ofeńy szkół

o zagadnienia 'z'łvitqąlę z poradnictwem i dorudztwem edŃacyjno - zawodowym,

informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz

możliwościach dalszego kształcęńa w kontękście uwarunkowań lokahego i regionalnego

rynl:rr pracy (szkohe ośrodki kariery)

- wdrcżenie nowych, irrnowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyżsą

skutecznością niz formy tradycyjne

- wdrażanie programów i narzędzi efekt1'lłnego zarzĄdzanta placówką oświatową

przyczyniających się do poprawy jakości nauczania

II. Rogionalny Program operacyjny województwa Podknrpackiego na lata 2007-2013:

Jnfrastruktura Domocy spolecznei

a oo,""o*un'" Fundacj. Roeolu oemokacji Lokalnej - R4szowski oŚrodek samorądu Te.yłorialnego
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celem dżałania jest budowa i modemizacja bazy placówek pomocy społecznej, wsparcie

tworzęńa p.zedszkoli oraz imych form opieki i wychowania przedszkolnego, dostosowanie

ich ilości oraz jakości świadczonych usług do standardów obowiązujących w Unii

Europejskiej or.!z wspalcie- _tworzenia i odnawiania istniejącęj bazy tzw' ,,budownictwa

socjalnego" przez gminy-

Beneficj enci:

- jednostki samorządu ter}torialnego,

_ prrblicme oraz niepubliczrre podmioty prowadzące działalność z zahesu pomocy

społecznej, w szczególności organizacje pozarządowe.

InfraŚtruktura ochrony zdrowia

Celem działarria jest pop€wa bęzpieczeństwa zdrcwotnego ludności poprzez zwiększenie

dostępności podstawowej opieki zdro\łotnej, zwłaszcza na tęIenach wiejskich' zapewnienie

usług medycmych na wysokim poziomie oraz ich dostosowanię do zmieniających się potzeb

społecznych poprzez m.in':

- modemizację i rozbudowę obieklów zwiąanych z infrastukturąochrony zdrowią w celu

dostosowania ich do obecnych standardów oraz warunłów konieczrrych do spełnienia w

związlo.r z zakupem i instalacją nowego sprzętu medycmego (stworŻenie odpowiedniej bazy

opieki medycznej oraz pełniejsze wykorzystanie zasobów prąnodolecaniczych i lecznictwa

sanatoryj nego w o&odkach

uzdrowiskowych),

- popawę jakości wDosa!żenia w sprzęt i aparaturę medyczną

- podniesienie standaldów systemll ratownictwa medycmego, w t}m lozwój powietrznego

transpoltu mędycznego i wyposażenie służb ratownictwa mędycznego \ł spi'Żęt

specjalisĘczn1.

_ podniesienie standardów i popmwa dostępu do wysokospęcjalistycmych usług medyczrrych,

lnlrastrukfura oświatowa i szkolnictwa wYŁszego

Celem dżałania jest ztłiększenie dostępności i powszechności szkolnictwa kaŹdego szczębla

na wysokim poziomie dla wszystkch mieszkńców wojewódawa, w Ę'ln w szczególności d]o

dzieci i młodzieży z terenów wieiskch, poprzez:

- racjonalizację i optymalizację sieci szkolnej, budowę, rozbudowę, modemizację istniejących

obiektów dydakryczrych otaz odpowiednie w)Tosźęnie bazy edŃacyjnej,

w t}m sportowej, adekwatnie do stawiarrych plzed nią zadń (m.in. pracowni

komputerovrych, bi-b_liotek i obiektórł służących plowadzenifr'dżałalności dydaktycznej). 
'
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_ adaptację bazy edukadno-spoltowej do ksŹałcenia intęglacinego

- w}?osażenie bazy dydaltycmej szkół każdego szczebla w nowoczesny spŹęt tecbniczno-

dydaĘczny' a rłłłaszcza szkół zawodowych i technicanych słuące praL1ycmej nauce

zawodu

- twoizeńe i rozbudowa i modemizacja infomatycznych cent.ów edukacyjnych oraz

regionalnych placówek sluących ksŹałceniu usta'\Micznemu, w tym budowa, rozbudową

adaptacja pomieszczęń, wyposażenie ich w spŹęt techniczno-dydaktyczny oraz ich

uruchamianie

- modemizację i w1posażenie w nowoczesny spżęt technicmo-dydaltyczny oraz technologie

informatyczne istniejących olaz nowotworzonych placówek sfużących ksaałceniu

ustawiczremq w t}.rn: centrów kształcenia ustawicznego, cenbów kształceńa praktyczrrego,

placówek kształcenia i doskonalenia zawodowego, placówek doskonalenia nauczycięli,

bibliotek publicŻnych i pedagogicznych.

Inw€Śtycie w kulturę

Celem działarria jest:

- wzroś anaczenia insłtucji kultury jako czymika wpływającego na dyversytrkację

i zwiększenie zatrudnienią poziom życia mieszkńców, rozwó.j społęca1o-gospodarczy,

_ pomocja działalności i akq.lvności kulturalnej,

_ och.rona dziedzictwa kulturowego, \ł tym wykorzystanię obiek1ów zab1tkowych w celu

realizacji funkcji kultwalnych, z\iązaiych ze shrżbą zdrowia, fulystyką administracją

usfugami

- zwiększenie dostępności do obiektów dziędzictwa kulturowego i przyrodniczego

Dzia|anie będle realizowane poprzez m.in.:

_ ochronę, rewitalizację, konserwację' renowację' rewaloryzację' zachowanie, modemizację,

adaptację zab)tko\łych obielców oraz miejsc pamięci nalodowej o wysoki€j wartości

historycznej, a takze placówek kultury,

- ochronę dziedzictwa kulturowego ruchomego poprzezjego konserwację i digitalizację.

- budowę' rozbudowę' rcmonty i lłyposazanie obiektów kultury (m.in' muzea, biblioteki,

domy L:ulrury).

- cyklicae organizowanie kamelalrrych i masowych imp.ez kulturalnych z wykoEystanięm

tychże obiektów, tak by na stałe zafi.mkcjonowały w świadomości mieszkariców regionu przy

lównoczesnym ciągłym i intens}Ąłnym promowaniu Podkarpacia z jego atakcjami

strategiaRo iąŻ'wdia hobIcnów spoIccmych (jminy Roźsionic! n.Iata 2008_2014

a op,aco*ani" Fundacja Roaolu oenoklacji Loka]nej - RaŚŻowski oślodek samoŻąd! Te.lorialńego
35_065 RŻeszów' ul' PŹeŚmvt6 !e (17)352696ł tel'/la (17)3507420 €maLl biu@@fldlżesŻd pl M'lrdlżevow pl



stlatcgia Ro iąz]aveia Problen'w sPołecmych Gńidy Roźvienica na laa 2008-2014

w kaiu i za $anicą w tym rozwój i promocję lokahych i legionalnych produktów turystyki

kulturowej i pr4łodniczej.

_ organizację kampanii promocyjnych oraz bformacyjnych na tęmat obiektów i obszarów

o szczególn1m znaczeniu kulturowym i przy'rodniczym (np. centa i punLty informacji

L-ulturalnej),

- zachowanie, ocbronę, rewitalizacj ę oraz zabezpieczetie pzed zagrozeńami obiektów

dżedzictwa przyrodńczego' w szczególności parków narodowych, parków kajobrazowych'

rczeńłatów pr4'rody, pomników prz1tody, obszarów cfuonionego kajobrazu, obszarów

Natuła 2000

Beneficjenci:

- jednos&i samorządu te.}.torialnego oraz ich związk, porozumienią stowalzyszenia,

_ a także podległe imjednostki

- publiczte oraz niepublicae inst}tucje kultury i sŻuki'

- organizacje pozarządowe

lnfrastruktura turtstvczna i sDońowa

Celem działaniajest:

- lepsze wykorzystanie walorów turystyczto _ pr4'rodniczych regionu, a także poprawa

ilościowa oraz j akościowa inńabazy furystyczlo _ spoltowej popuez roŻwój' modemizację

i w1posazanie obiektów infiastrukfury turystycanej, spońo\łej i rekreacyjnej (centra

informacji, bazy noclegowe i obiękty gastonomiczre, boiską hale sportowe, otwarte tęIęny

rekeacji i w1'poczlmku, stadiony sportowe, baseny, szlaki turystyczne, lotniska spo.towo -

rekeacyjne, ściezki dydak1ycmo-kajona\Ą'cze' ścieżki lowelowe, wyciągi narciarskie

zzap|eczemłłypoczynkowym i gastronomicznym, ośrodk turystycznouŻdrcwiskowe,

abakcyjn€ i sprawnie działające gospodarstwa turystyczrre i inna infiastrulrtura

turystyczna, sporto\ła i rekeacyjna);

- aktył'rra promocja wojewódŹwa (targi, konferencje, publikacje, reklama

KULTURA:

Programy Wspólnotowe:

e Prcgram Kultura 2007-2013

. 7 Program Ramowy,

. Prograrn LLP

. Młodzież w działarriu

tź
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stiategi. Ro4iąz'q ia ProbIenów społecaych Gńiny RoźwiĆ.ica na latl 2008'2014

. Media 2007

Prograńy Ministra Kultury i Dziedzictwa Nalodowego ogłoszonę w 2008 loku:

l. PIomocia twórczości

2. Rozwói inaastnrkturv kułturv i szkolńctwa ańvstvc^ego

3. Edukacja kulturalna i upowszechnianie kulturv

4. Frvdervk Chopio

5. Rozwói iniciatyw lokalnvch

6. Promocia kuhurv polskiei za s.anica

7. Promociaczltelnictwa

8. Piomesa Minista Kulfury i Dziedźctwa Narodowego

9. Patriotvzrn iutra

10. Znaki czasu

11' Dziędzictwokulturowe

12. Herbert

Terminy naboru łniosków w 2008 r.(nie dotyczy proglamów sqpendialnych):

. do dnia 3l maja

Tlformacje na stronie wł"rY.mk'goY.pvpo

SPORT:

Program ''Boisko w ńojej gminie''.

Celem programu jęst powstanie boisk ze sztuczną murawą oświetleniem, szatniami

v/ każdej gminie do 2012 toku. KosŹ iednego boiska wyńesie ok.l mln.zł. Prog.am będźe

realizowany we wspołpracy z samorządami grnin, których wkład finarrsowy własny w}.rrięsię

cminamusi wskazać lokalizację obięktu na uzbrojonym tereńe / woda, ścieki' energia

ęlektryczn'. zaintelęsowane $niny otzymają szczegółowy program, który akfualnie

opmcoĘĄvany jest pŹez Ministęrstwo sportu i Turystyki.

ważńe źródla informacji:

o wry.mrr.gov.pl

. włv.efs.gov.pl

. ł*r.rv.wup-rzeszow.pl

. www,podkarpackie.pl

. włvłv.wrota.podkarpackie.pl

Qfrr,,^^,,
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