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1. Cel i proces tworzenia strategii 

Podstawą prawną do opracowania strategii jest zapis art.17. ust. 1 pkt. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: „Do zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym należy: 
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób 
i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. 
 Art. 16b. ust. 2 przywołanej ustawy określa, że dokument taki powinien zawierać 
w szczególności: 

1) diagnozę sytuacji społecznej; 
2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią; 
3) określenie: 

a) celów strategicznych projektowanych zmian, 
b) kierunków niezbędnych działań, 
c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, 
d) wskaźników realizacji działań. 

 Dotychczas obowiązująca „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Gminie Szydłów na lata 2008 – 2015” została przyjęta Uchwałą Nr XXXI/149/2008 Rady 
Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2008 roku. Przeprowadzona diagnoza sytuacji 
społecznej wykazała poprawę większości analizowanych wskaźników w stosunku do 
diagnozy z lat 2005 – 2008. Sytuacja społeczna w Gminie Szydłów wymaga jednak 
ciągłych działań eliminujących i zapobiegających występowaniu niepożądanych zjawisk 
zachodzących w społeczeństwie. Zespół opracowujący niniejszy dokument uznał, że 
zarówno misja jak i cele zawarte w dotychczas obowiązującej strategii nie 
zdezaktualizowały się. Potwierdziła to przeprowadzona diagnoza stanu obecnego gminy. 
Skorygowano część celów operacyjnych oraz zadań realizacyjnych (projektów). 
Finansowanie działań zapisanych w strategii opierać się będzie na środkach budżetowych 
Gminy Szydłów a także na funduszach zewnętrznych. Duże możliwości w zakresie 
modernizacji społeczności lokalnej stwarzają fundusze unijne w obecnej perspektywie 
finansowej 2014 – 2020. Tym bardziej, że bardzo duży nacisk w obecnym okresie 
programowania kładzie się na kwestie społeczne a efektami inwestycji 
infrastrukturalnych mają być miejsca pracy i zmniejszenie liczby osób korzystających 
z pomocy społecznej.  



2. Charakterystyka gminy 

 2.1. Podstawowe informacje o gminie 

 2.1.1. Położenie geograficzne 

Gmina Szydłów leży w województwie świętokrzyskim, ok. 40 km na południowy-
wschód od Kielc. Jest jedną z ośmiu jednostek samorządowych wchodzących w skład 
powiatu staszowskiego. Sąsiaduje od wschodu z gminą Staszów, od zachodu z gminą 
Gnojno (powiat buski), od południa z gminą Tuczępy (powiat buski), od północy 
z gminami Pierzchnica i Raków (powiat kielecki). 

 

Rys. 1. Położenie Gminy Szydłów na tle województwa świętokrzyskiego i powiatu 
staszowskiego. Opracowanie własne. 

 

Gmina
Szydłów Powiat

staszowski

 

 

Gmina ma charakter wiejski, a jej obszar wynosi 108 km2.  
W Szydłowie krzyżują się dwie drogi wojewódzkie: nr 765 relacji Jędrzejów-Osiek i nr 

756 relacji Stopnica-Starachowice. Najbliższym ośrodkiem miejskim jest Staszów, 
znajdujący się 14 km na wschód od Szydłowa. 

Obszar gminy położony jest w obrębie dwóch jednostek geomorfologicznych: Pogórza 
Szydłowskiego (część północna) i Niecki Połanieckiej (część południowa). Pogórze 
Szydłowskie jest formą przejściową pomiędzy Górami Świętokrzyskimi a Niecką 
Połaniecką, co obserwuje się w rzeźbie terenu gminy: falistej na północy, przechodzącej 
w niskofalistą w środkowej jej części i kończącą się płaską równiną na południu. 

Cały obszar leży w obrębie zlewni dwóch rzek: Wschodniej i Czarnej Staszowskiej. 
Na terenie gminy znajduje się 16 wsi sołeckich: Brzeziny, Gacki, Grabki Duże, 

Jabłonica, Korytnica, Kotuszów, Mokre, Osówka, Potok, Potok Rządowy, Rudki, Solec, 
Szydłów, Wola Żyzna, Wolica, Wymysłów. Szydłów od XIV wieku do 1869 r. posiadał 
prawa miejskie. Znajduje się tutaj dużo, bardzo cennych zabytków, większość z XIV i XVI 
wieku. Szydłów jako największa miejscowość, z siedzibą władz gminy, jest ośrodkiem 
usługo dawczym dla ludności zamieszkującej okoliczne miejscowości. Najbliższym 
ośrodkiem miejskim jest miasto powiatowe Staszów (14 km od Szydłowa).  
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 2.1.2. Demografia 

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego Gminę Szydłów zamieszkuje 4.799 
mieszkańców, z czego 2.407 stanowią mężczyźni, a 2.372 – kobiety (stan na 31.12.2014 
r.). Ludność zamieszkuje 16 wsi sołeckich. Najliczniejszym sołectwem jest Szydłów z 1.120 
mieszkańcami. Szydłowianie stanowią ponad 20% ogółu mieszkańców gminy. Pozostałe 
wioski są znacznie mniejsze pod względem ludności. Drugie pod względem liczby 
mieszkańców Gacki liczą 473 osoby, ewenementem jest Wymysłów liczący zaledwie 19 
mieszkańców. Gęstość zaludnienia gminy wynosi 45 os./km2.  
 
Tab. 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach w latach 2007-2014.  
Dane Ewidencji ludności w Urzędzie Gminy w Szydłowie. 

SOŁECTWO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brzeziny 398 391 391 392 385 380 377 377 

Gacki 473 469 470 462 464 476 481 473 

Grabki Duże 381 374 372 362 365 361 353 346 

Jabłonica 185 178 186 186 184 189 187 185 

Korytnica 250 255 247 244 241 237 237 239 

Kotuszów 277 276 271 267 260 257 251 244 

Mokre 157 157 156 153 152 150 145 145 

Osówka 217 217 222 220 220 218 217 212 

Potok 404 408 419 414 408 404 395 397 

Potok Rządowy 95 96 96 97 89 88 92 92 

Rudki 302 294 307 303 300 291 302 301 

Solec 386 384 376 379 374 371 371 366 

Szydłów 1085 1097 1120 1117 1120 1109 1111 1120 

Wola Żyzna 293 286 283 274 283 278 275 276 

Wolica 105 106 103 101 102 108 107 105 

Wymysłów 22 21 21 20 20 20 21 19 

RAZEM 5030 5009 5040 4991 4967 4937 4922 4897 

 
Niekorzystną tendencję w zmianie liczby ludności gminy na przestrzeni lat 2007 – 

2014, doskonale obrazuje Rysunek 2. 
W 2010 r. nastąpiło zwiększenie liczby ludności jednak była to zmiana incydentalna. 

Widać wyraźnie stały spadek liczby mieszkańców. Corocznie ubywa około 20-25 
mieszkańców gminy. Spadek liczby mieszkańców spowodowany jest ujemnym 
przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem migracji.  

 

Rys. 2. Liczba ludności gminy w latach 2007-2014. Opracowanie własne wg danych GUS. 
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Strukturę wiekową mieszkańców przedstawia poniższa tabela i rysunek. Daje się 
zauważyć, iż najliczniejsze są osoby w przedziale wiekowym 50-59 lat oraz w wieku 20-29 
lat. Niepokojąco małe są liczby dzieci i młodzieży do 19 roku życia, świadczące o tym, że 
liczba ludności gminy nadal będzie się zmniejszać. 

 
Tab. 2. Struktura ludności wg wieku i płci. 

 
 

Ludność w wieku produkcyjnym (15-59 lat – kobiety, 15-64 lata – mężczyźni) stanowi 
ponad 66% mieszkańców gminy. Mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym jest 13% 
a poprodukcyjnym ponad 20%. Kobiety w wieku produkcyjnym stanowią prawie 59% 
ogółu kobiet z terenu gminy. Mężczyźni w wieku produkcyjnym stanowią ponad 73% 
mężczyzn z interesującego nas obszaru. W wieku przedprodukcyjnym jest niecałe 13% 
kobiet i mężczyzn. W wieku poprodukcyjnym udział ten wynosi odpowiednio 28% i 13%.  
 
Rys. 3. Struktura ludności wg wieku. Opracowanie własne wg danych GUS. 

 
 

Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego, struktura wiekowa 
mieszkańców jest niezbyt korzystna. Co prawda większa część ludności jest w wieku 
produkcyjnym jednak duży udział tej grupy stanowią osoby po 50 roku życia, które 
w niedalekiej perspektywie czasowej staną się nieaktywne zawodowo. Z drugiej strony 
liczną grupę stanowią dwudziestokilkulatkowie – grupa, która w większości dopiero 
wchodzi na rynek pracy lub jeszcze się kształci. Powstaje pytanie, czy grupa ta pozostanie 

 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 ≥ 80 razem 

ogółem 423 462 749 660 570 770 555 289 301 4779 

% 8,85 9,67 15,67 13,81 11,93 16,11 11,61 6,05 6,30 100 

mężczyźni 212 245 399 360 300 415 277 107 92 2407 

kobiety 211 217 350 300 270 355 278 182 209 2372 
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w swym obecnym miejscu zamieszkania. Aby tak się stało, musi znaleźć odpowiednie 
warunki do kształcenia i pracy.  

Należy zadbać o najmłodszą część społeczeństwa, tak aby obecna grupa nasto- 
i dwudziestoparolatków widziała w obecnym miejscu zamieszkania także swoją 
przyszłość. Nie mniej ważna jest starsza część społeczeństwa. Należy zwrócić uwagę na 
tendencję zobrazowaną na rys. 4. Widać stale malejący udział ludności w wieku 
przedprodukcyjnym i produkcyjnym i zwiększającą się liczbę osób w wieku 
poprodukcyjnym. W dobie starzejącego się społeczeństwa, należałoby położyć szczególny 
nacisk na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych.  
 
Rys. 4. Liczba ludności wg wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego w latach 2010-2014.  
Opracowanie własne wg danych GUS. 

 
 

Rys. 5. Przyrost naturalny ludności w latach 2010-2014.  
Opracowanie własne wg danych GUS. 
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Od wielu lat, w Gminie Szydłów obserwuje się ujemny przyrost naturalny. Analizując 
ostatnie 5 lat widać wyraźną przewagę zgonów nad urodzeniami (rys. 5). Wskutek 
ujemnego przyrostu naturalnego Gminie Szydłów ubywa około 20 mieszkańców rocznie. 
Nic nie wskazuje na to, aby sytuacja ta miała się odwrócić.  

Analizując migracje ludności na terenie gminy z lat 2010-2014, widać wyraźną 
przewagę wymeldowań z gminy nad zameldowaniami. W 2010 roku spośród 48 
wymeldowujących się, 24 zameldowało się na wsi a 24 w mieście czyli dokładnie po 
połowie. W kolejnych latach 2011-2013 przeważały wymeldowania na wieś. W 2014 r. 
większość osób wymeldowanych z terenu Gminy Szydłów zameldowała się w mieście. 
Wśród zameldowujących się na terenie gminy w latach 2011-2013 przeważali przybysze 
ze wsi. W 2010 i 2014 r. wyraźną większość stanowili przybysze z miasta. 

 

Rys. 6. Migracje ludności. Opracowanie własne wg danych GUS. 

 
 

 2.1.3. Aktywność gospodarcza 

Podstawową aktywnością gospodarczą na terenie gminy jest rolnictwo. 
W gospodarstwach dominują zasiewy zbóż. W okolicach Szydłowa, Gacek, Mokrego, 
Grabek Dużych podstawowe znaczenie w uprawach ma sadownictwo – głównie 
śliwkowe. Znaczenie to podkreśla fakt zrzeszenia się sadowników w Spółdzielni 
Producentów Owoców „DOBRYSAD”. W sołectwach Osówka i Korytnica znajdują się 
spore uprawy truskawek; w Solcu, Wolicy, Szydłowie uprawiane są warzywa w tunelach 
foliowych (pomidory, ogórki). Z roku na rok rośnie areał borówki amerykańskiej. Wzrasta 
popularność uprawy kapusty pekińskiej. W Korytnicy i Kotuszowie uprawiane są szparagi. 
    W gminie znajdują się dwa duże, wysokospecjalizowane zakłady przemysłowe: 
EKOPLON w Grabkach Dużych produkujący nawozy dolistne, doglebowe i premiksy dla 
zwierząt oraz Zakład Wyrobów Metalowych EMIZET Sp. z o.o. Obydwie firmy mają 
bardzo duże znaczenie dla lokalnego rynku pracy.  
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Rys. 7. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów. 
Opracowanie własne wg danych GUS. 
 

 
 

     

Do znaczących pracodawców na terenie gminy zaliczyć należy Gminną Spółdzielnię 
„SCh” w Szydłowie, Urząd Gminy w Szydłowie wraz z podległymi mu jednostkami 
organizacyjnymi (w tym szkołami) a także Bank Spółdzielczy. 
     W 2014 r. na terenie gminy zarejestrowanych było 187 podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą, w tym 13 należało do sektora publicznego a 173 do sektora 
prywatnego. Dominującym profilem działalności firm prywatnych jest handel hurtowy 
i detaliczny oraz budownictwo. Sporo firm prowadzi działalność związaną z motoryzacją 
(handel i usługi naprawcze).  
 Handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi skupia się w centralnej części 
Szydłowa (rynek). W miejscowości funkcjonuje jeden plac targowy z dniem targowym 
w czwartek. 

Na terenie gminy funkcjonuje działalność okołoturystyczna, choć większość nie 
podlega wpisaniu do rejestru działalności gospodarczej – jak prowadzenie usług 
noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych. Największa koncentracja tych 
gospodarstw znajduje się w miejscowościach Korytnica i Kotuszów. W Korytnicy bardzo 
dobrze prosperuje hotel „Cztery Wiatry Spa & Sport Resort”, który posiada 170 miejsc 
noclegowych i ma ugruntowaną pozycję jako znakomity ośrodek szkoleniowy 
i konferencyjny. 
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Rys. 8. Podmioty gospodarki narodowej wg formy prawnej zarejestrowane w rejestrze 
REGON. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

 
 

    Jak wynika z rys. 8, aktywność gospodarcza mieszkańców gminy wzrasta, choć w 2014 
r. ilość osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zmalała. Wzrastająca 
aktywność gospodarcza mieszkańców jest wskaźnikiem pozytywnym, jednak gmina 
pozostaje pod tym względem daleko w tyle za średnią powiatową, wojewódzką 
i krajową,  co obrazuje rys. 9.  
 

Rys. 9. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności w 2014 r. 
Porównanie wskaźnika gminnego do powiatu, województwa i kraju. Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS. 
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 2.1.4. Trendy gospodarczo-społeczne 

Biorąc pod uwagę różne wskaźniki charakteryzujące gminę na przełomie ostatnich 
kilku lat, można wywnioskować kierunki zmian i trendy, jakie będą zachodzić 
w najbliższych latach. 

Liczba ludności, a co za tym idzie gęstość zaludnienia systematycznie spada. Podobnie 
jest z przyrostem naturalnym – od wielu lat obserwuje się znaczną przewagę liczby 
zgonów nad urodzeniami. Pomimo wprowadzenia kilku ustaw wzmacniających politykę 
prorodzinną państwa, a także wzrost dochodowości mieszkańców, w Gminie Szydłów nie 
zanosi się na odwrócenie trendów spadkowych w ciągu najbliższych kilku lat. 
Obserwowana od kilku lat tendencja przemieszczania się ludności z dużych miast na wieś 
nie ma większego wpływu na zahamowanie spadku ludności w Gminie Szydłów. Napływ 
ludności z dużych miast jest tutaj zauważalny, nie jest to jednak proces, który w znaczący 
sposób może zaważyć na liczbie ludności gminy w najbliższych latach. Ponadto, na wieś 
wyprowadzają się przede wszystkim osoby w wieku poprodukcyjnym, które zakończyły 
swoją aktywność zawodową. Należy jednak zwrócić uwagę, że często są to osoby 
aktywne, które chcą się udzielać na rzecz lokalnej społeczności. 

Obserwując strukturę wieku ludności w latach 2010 – 2014 (rys. 4), daje się zauważyć 
spadek osób w wieku przedprodukcyjnym oraz spadek osób w wieku produkcyjnym na 
rzecz osób w wieku poprodukcyjnym. Już w perspektywie kilku najbliższych lat będzie to 
skutkowało większymi obciążeniami dla społeczeństwa oraz instytucji opieki zdrowotnej 
i społecznej. Niekorzystnie jawi się również problem zmniejszającej się liczby osób 
w wieku przedprodukcyjnym, co na przestrzeni kilku lub kilkunastu lat przy 
zmniejszającym się bezrobociu i wzroście podaży miejsc pracy może doprowadzić do 
zmniejszenia się zasobów pracy. 

Większość mieszkańców Gminy Szydłów utrzymuje się z sadownictwa. Według 
danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. na terenie gminy znajdowało się 1720 ha 
sadów. Sadownicy uprawiają głównie śliwki (największe zagłębie śliwki w Polsce) a także 
inne owoce: jabłka, morele, czereśnie i inne. Sadownictwo jest wysokospecjalizowaną 
gałęzią rolnictwa przynoszącą producentom znaczne dochody w stosunku do innych 
rodzajów upraw rolnych. Korzystne warunki glebowe i mikroklimatyczne na obszarze 
gminy pozwalają przypuszczać, że areał sadów będzie wzrastał, co spowoduje dalszy 
wzrost zamożności mieszkańców utrzymujących się z produkcji owoców. 

Od około 10 lat w Gminie Szydłów obserwuje się stały wzrost liczby osób fizycznych 
podejmujących działalność gospodarczą. Wpływa na to rosnąca świadomość w zakresie 
przedsiębiorczości i duża dostępność programów wspierających finansowo zakładanie 
małych firm. Można założyć, że w ciągu najbliższych kilku lat, odsetek osób zakładających 
działalność gospodarczą będzie wzrastał. Po pierwsze, nadchodząca perspektywa 
finansowa UE 2015-2022, kładzie duży nacisk na powstawanie miejsc pracy a po drugie 
wskaźniki Gminy Szydłów w tym zakresie są o połowę mniejsze od średnich wskaźników 
chociażby powiatu staszowskiego, nie mówiąc o średnich wojewódzkich i krajowych. 
Wydaje się więc, że lokalny rynek jest w tym względzie daleki od nasycenia. Wzrost liczby 
rodzinnych firm przyczyni się do dalszego zmniejszania bezrobocia i wzrostu dochodów 
gminy. 
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 2.2. Strategiczne kierunki rozwoju gminy 

2.2.1. Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016 – 2023 

Obecna strategia rozwoju gminy (na lata 2004 – 2015) jest dokumentem, który 
właściwie stracił już aktualność. Trwają prace nad nowym dokumentem, który 
zaktualizuje kierunki rozwoju gminy. Rada Gminy Uchwałą Nr XVIII/100/2015 z dnia 25 
listopada 2015 r. przystąpiła do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Szydłów na lata 
2016 – 2023.  

W chwili powstawania niniejszego dokumentu, dostępna była pierwsza wersja 
strategii – do konsultacji i dyskusji. Choć część zapisów może jeszcze ulec zmianie, to 
warto przybliżyć proponowane działania odnoszące się do kwestii społecznych.  

Wizję Gminy Szydłów określono następująco: Gmina Szydłów – przedsiębiorczy 
i aktywni społecznie mieszkańcy wykorzystują zasoby dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
do rozwoju turystyki oraz produkcji i przetwórstwa „śliwki szydłowskiej”. 

Nakreślono dwa cele strategiczne: „Szydłów – markowym produktem turystycznym” oraz 
„Szydłów – kapitał ludzki podstawą rozwoju gospodarczego gminy” oraz cztery cele 
operacyjne:  CEL OPERACYJNY 1.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, CEL 
OPERACYJNY 1.2. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców i turystów, CEL 
OPERACYJNY 2.1. Rozwój nowoczesnej produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-
spożywczego, CEL OPERACYJNY 2.2. Wzrost przedsiębiorczości i aktywności społecznej 
mieszkańców. Działania szczególnie odnoszące się do problematyki społecznej 
przedstawiono w rozdziale 5.5. 

 

 2.2.2. Inne dokumenty strategiczne 

Poza głównym dokumentem planistycznym, jakim jest wspomniana wyżej strategia 
rozwoju, Gmina Szydłów posiada szereg innych dokumentów dotyczących rozwiązywania 
problemów społecznych i planowania takich jak lokalne programy rozwoju i programy 
działania. Dla rozwoju Gminy znaczenie mają również dokumenty strategiczne 
obejmujące swoim zasięgiem powiat i województwo. 
„Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie dla Gminy Szydłów na lata 2014-2018” przyjęty Uchwałą Nr XLVI/220/2014 
Rady Gminy Szydłów z dnia 27 lutego 2014 r. 
„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016-2023” – dokument 
w trakcie opracowywania; Gmina Szydłów przystąpiła do jego opracowania na podstawie 
Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr XVIII/97/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. 
„Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szydłów w latach 2016-
2020” przyjęty Uchwałą Nr XVIII/92/2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015 
r., 
„Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Szydłów na lata 2007-2015” przyjęty 
Uchwałą Nr XXVIII/130/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 20 października 2008 r.;  
„Plan Rozwoju Miejscowości Gacki na lata 2014-2021” przyjęty Uchwałą Nr 
XLIX/237/2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 czerwca 2014 r. 
„Plan Rozwoju Miejscowości Potok na lata 2014-2021” przyjęty Uchwałą Nr 
XLIX/236/2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 czerwca 2014 r. 
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„Plan Odnowy Miejscowości Korytnica na lata 2010-2020” przyjęty Uchwałą Nr 
XLIX/250/2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2010 r. 
„Plan Odnowy Miejscowości Kotuszów na lata 2009-2016” przyjęty Uchwałą Nr 
XLIX/251/2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2010 r. 
„Plan Odnowy Miejscowości Grabki Duże na lata 2010-2020” przyjęty Uchwałą Nr 
XLIX/252/2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2010 r. 
„Plan Odnowy Miejscowości Brzeziny na lata 2010-2017” przyjęty Uchwałą Nr 
LIII/269/2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010 r. 
„Plan Odnowy Miejscowości Rudki na lata 2010-2017” przyjęty Uchwałą Nr 
LIII/270/2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010 r. 
 „Program współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016” przyjęty 
Uchwałą Nr XVIII/88/2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015 r. przyjmowany 
corocznie od 2004 roku; szerzej opisany w rozdz. 2.3.4. 
„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” uchwalany 
corocznie od 1997 r. – szerzej opisany w rozdziale 2.4.1.g.; 
„Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii” uchwalany corocznie od 2006 r.  

Warto wspomnieć o dokumentach strategicznych funkcjonujących na szczeblu 
powiatowym i wojewódzkim a odnoszących się do szczebla gminnego. Do 
najważniejszych, w których poruszane są także kwestie społeczne zaliczyć należy: 
„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2000-2015” 
przyjęta Uchwałą Nr XXIV/31/01 Rady Powiatu Staszowskiego z dnia 24 października 
2001 roku. Obecnie trwają prace nad nowym dokumentem strategicznym – „Strategią 
Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2015 – 2020”. 
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Staszowskiego na lata 
2008-2015” 
„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2015” 
przyjęty Uchwałą Nr VII/12/07 Rady Powiatu Staszowskiego z dnia 27 marca 2007 roku.  
„Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” przyjęta Uchwałą Nr 
XXXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 roku. 
„Strategia Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020” 
przyjęty Uchwałą Nr XVI/296/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. 
„Świętokrzyski Program Pomocy Społecznej na lata 2012 – 2017” przyjęty Uchwałą Nr 
XXVI/480/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. 
„Wojewódzki Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2012 – 
2017” przyjęty Uchwałą Nr XXVI/481/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
28 grudnia 2012 r. 
„Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 
i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na 
Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020” przyjęty Uchwałą Nr 
XLII/746/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. 
„Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Regionie Świętokrzyskim na lata 2014 – 2020” przyjęty Uchwałą Nr XLV/810/14 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2014 r. 
„Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016” 
przyjęty Uchwałą Nr XIV/296/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 
grudnia 2011 r. 
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„Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2013 – 
2018” przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/648/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
25 października 2013 r. 
„Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii 
społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia 
w województwie świętokrzyskim do roku 2020” przyjęty Uchwałą Nr XXX/543/13 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
 

 2.3. System pomocy społecznej w gminie 

 2.3.1. Instytucje zajmujące się pomocą społeczną 

Pomocą społeczną w Gminie Szydłów zajmuje się przede wszystkim Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, który jest jednostką organizacyjną Gminy Szydłów.  

W latach 2012 – 2014 zatrudnienie w GOPS pozostawało na stałym poziomie 4,50 
etatu, z tego kierownik – 1 etat, pracownicy socjalni – 2 etaty, pozostali pracownicy – 
1,50 etatu. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie działa na podstawie statutu 
przyjętego Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XLIV/223/2009 z dn. 29 grudnia 2009 r. i Nr 
VI/28/2015 z dn. 16 marca 2015 r. i obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu 
o przepisy: 
1) Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr VIII/ 87/ 92 z dnia 19 listopada 1992 roku w sprawie 
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Szydłowie, 
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 
roku poz. 594 z późn. zm.), 
3) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 
roku poz.163), 
4) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015 roku poz.114), 
5) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz.1228 z późn. zm.), 
6) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.135 z późn. zm.), 
7) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), 
8) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 330 z późn. zm.), 
9) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz.1027 z póżn. zm.), 
10) Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
z 2005 roku Nr 180 poz. 1493 z póżn. zm.), 
11) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.), 
12) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), 
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13) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
(Dz. U. z 30 kwietnia 2014 r. poz. 567), 
14) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 23 grudnia 2014 r. 
poz.1863). 

Poza Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej funkcjonują także inne organizacje 
pośrednio związane z systemem pomocy społecznej. Ponadto, gminne sprawy społeczne 
znajdują się w kręgu zainteresowań szeregu instytucji szczebla powiatowego 
i wojewódzkiego. Należą do nich między innymi placówki oświatowe, jednostki 
organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia oraz inne organizacje. W tabeli 
3 przedstawiono wykaz działających na terenie gminy organizacji oraz instytucje 
zewnętrzne (przeważnie szczebla powiatowego), które współdziałają z gminą w kwestii 
pomocy społecznej. 

 

Tab. 3. Instytucje aktywne w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. 

Lp. Nazwa instytucji / organizacji Adres siedziby Rodzaj działalności 

Placówki opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych 

1 Dom Pomocy Społecznej 
w Rudkach 

Rudki 89 
28-225 Szydłów 

Całodobowa opieka nad osobami 
chorymi umysłowo 

2 Dom Pomocy Społecznej 
w Kurozwękach 

Kurozwęki 
ul. Kościelna 4 
28-200 Staszów 

Całodobowa opieka socjalna 
i medyczna dla podopiecznych 

3 Niepubliczny Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy 
w Koniemłotach 

Koniemłoty, Pl. Ks. 
Romana Kotlarza 9 
28-200 Staszów 

Całodobowa opieka pielęgniarsko-
lekarska nad osobami starszymi, 
niepełnosprawnymi, obłożnie 
chorymi i nieuleczalnie chorymi 

4 Dom Seniora im. Sue Ryder w 
Pierzchnicy 

ul. Szkolna 36 
26-015 Pierzchnica 

Całodobowa opieka nad osobami 
w podeszłym wieku i przewlekle 
somatycznie chorymi 

5 Dom Pomocy Społecznej 
w Pęcławicach Górnych 

Pęcławice Górne 23, 
28-210 Bogoria 

Całodobowa opieka nad osobami w 
podeszłym wieku i przewlekle 
somatycznie chorymi 

Placówki oświatowe 

6 Szkoła Podstawowa w Solcu Solec 
28-225 Szydłów 

Nauczanie na poziomie 
podstawowym 

7 Szkoła Podstawowa im. Jana 
Kaczorowskiego w Szydłowie 

ul. Szkolna 10 
28-225 Szydłów 

Nauczanie na poziomie 
podstawowym 

8 Publiczne Gimnazjum im. Wł. 
S. Reymonta w Szydłowie 

ul. Szkolna 7 
28-225 Szydłów 

Nauczanie na poziomie gimnazjalnym 

9 Publiczne Przedszkole 
w Szydłowie 

ul. Kielecka 22 
28-225 Szydłów 

Wychowanie przedszkolne 

10 Punkt Przedszkolny w Szydło-
wie z filiami w Potoku i Solcu 

ul. Kielecka 22 
28-225 Szydłów 

Wychowanie przedszkolne 
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Instytucje kultury 

11 Gminne Centrum Kultury w 
Szydłowie 

ul. Targowa 3 
28-225 Szydłów 

Organizacja życia kulturalnego 
w gminie 

12 Gminna Biblioteka Publiczna 
w Szydłowie 

ul. Szkolna 8 
28-225 Szydłów 

Upowszechnianie czytelnictwa 

Instytucje pomocy społecznej i opieki prawnej 

13 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szydłowie 

ul. Rynek 2 
28-225 Szydłów 

Pomoc społeczna, praca socjalna 

14 Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

ul. Targowa 3 
28-225 Szydłów 

Pomoc w rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 

15 Komenda Powiatowa Policji 
w Staszowie 

ul. Armii Krajowej 
10, 28-200 Staszów 

Czuwanie nad bezpieczeństwem 
w powiecie 

16 Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Staszowie 

ul. Szkolna 4 
28-200 Staszów 

Pomoc społeczna, praca socjalna, 
poradnictwo prawne 

17 Powiatowy Urząd Pracy 
Staszowie 

ul. Szkolna 4 
28-200 Staszów 

Pomoc prawna dla bezrobotnych, 
pośrednictwo pracy 

18 Publiczna Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Staszowie z 
Filią w Połańcu 

ul. Koszarowa 7 
28-200 Staszów 
ul. Ruszczańska 23 
28-230 Połaniec 

Działania profilaktyczne diagno-
styczne, terapeutyczne, doradcze 
i konsultacyjne wspomagające rozwój 
dzieci i młodzieży 

19 Sąd Rejonowy w Busku-
Zdroju III Wydział Rodzinny i 
Nieletnich 

ul. Kościuszki 5 
28-100 Busko-Zdrój 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego 
i opiekuńczego 

20 Sąd Rejonowy w Staszowie 
III Wydział Rodzinny i 
Nieletnich 

ul. Kościuszki 2 
28-200 Staszów 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego 
i opiekuńczego 

21 Rodzinny Dom Dziecka w 
Połańcu 

ul. H. Kołłątaja 23/7 
28-230 Połaniec 

Usługi opiekuńczo-wychowawcze nad 
dziećmi pozostającymi bez opieki  

Placówki opieki zdrowotnej i terapii uzależnień 

22 Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Szydłowie 

ul. Urocza 2 
28-225 Szydłów 

Opieka zdrowotna 

23 Filia Ośrodka Zdrowia  
w Potoku 

Potok 
28-225 Szydłów 

Opieka zdrowotna 

24 Centrum Pielęgnacyjno-
Rehabilitacyjne "DOM" 
 

os. Władysława 
Łokietka 1 

28-225 Szydłów 

Rehabilitacja zdrowotna 

25 Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej 

ul. 11 Listopada 78 
28-200 Staszów 

Opieka zdrowotna 

26 Świętokrzyskie Centrum 
Psychiatrii w Morawicy 

ul. Spacerowa 5 
26-026 Morawica 

Opieka zdrowotna psychiatryczna 
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27 Wojewódzki Ośrodek Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia 

ul. Spacerowa 5 
26-026 Morawica 

Lecznictwo odwykowe osób 
uzależnionych od alkoholu 

Stowarzyszenia 

28 Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło 
w Staszowie 

ul. Rytwiańska 23 
28 – 200 Staszów 

wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci z upośledzeniem umysłowym 

29 Polski Związek Niewidomych 
Koło w Staszowie 

ul. J. Pawła II 10 
28-200 Staszów 

pomoc osobom z dysfunkcjami 
narządu wzroku 

30 Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków – Zarząd 
Powiatowy 

ul. Armii Krajowej 
10 
28-200 Staszów 

pomoc osobom chorym na cukrzycę 

31 Świętokrzyskie Stowarzy-
szenie Osób Niepełnospraw-
nych „Plus” Koło w Połańcu 

ul. Kościelna 
28-230 Połaniec 

Wsparcie osób niepełnosprawnych 

32 Świętokrzyski Klub 
„Amazonki” 
Filia Staszów 

ul. 11 Listopada 78 
28-200 Staszów 

Samopomoc, wsparcie psychiczne 
i pomoc praktyczna kobietom 
dotkniętym rakiem piersi 

33 Świętokrzyski Klub 
„Amazonki” 
Filia Połaniec 

ul. Czarnieckiego 
15/2 
28-230 Połaniec 

Samopomoc, wsparcie psychiczne 
i pomoc praktyczna kobietom 
dotkniętym rakiem piersi 

34 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych 
„Integracja” 

ul. Lipowa 20 
28-230 Połaniec 

Pomoc osobom niepełnosprawnym 

35 Stowarzyszenie Bezpieczny 
Powiat Staszowski 

ul. Armii Krajowej 
10, pok. 111 
28-200 Staszów 

Działania na rzecz bezpieczeństwa na 
terenie Powiatu Staszowskiego 

36 Związek Inwalidów Wojen-
nych Koło w Staszowie 

ul. Wschodnia 13 
28-200 Staszów 

Działania na rzecz inwalidów 
wojennych 

37 Związek Kombatantów RP  
i Byłych Więźniów Politycz-
nych Koło w Staszowie 

ul. Armii Krajowej 10 
28 -200 Staszów 

Działania na rzecz kombatantów i 
byłych więźniów politycznych 

38 Caritas Diecezji Kieleckiej pl. Jana Pawła II 3  
25-013 Kielce 

Pomoc osobom potrzebującym 

39 Caritas Diecezji 
Sandomierskiej 

ul. Opatowska 10  
27-600 Sandomierz 

Pomoc osobom potrzebującym 

40 Polski Czerwony Krzyż Zarząd 
Rejonowy Staszów 

ul. Wschodnia 13 
28-200 Staszów 

Praca na rzecz potrzebujących, pomoc 
humanitarna 

41 Szydłowskie Towarzystwo 
Strzeleckie 

ul. Opatowska 34 
28-225 Szydłów 

Działania na rzecz młodzieży, 
obronności kraju, promowanie 
postaw patriotycznych 

42 Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów w Szydłowie 

ul. Rynek 10 
28-225 Szydłów 

Działania na rzecz emerytów 
i rencistów 
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43 Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich z Gacek i Mokrego 

Gacki 96 
28-225 Szydłów 

Działania integrujące środowisko 
wiejskie Gacek i Mokrego 

44 Stowarzyszenie Gospodarstw 
Gościnnych „Nad Zalewem 
Chańcza” 

Korytnica 37 
28-225 Szydłów 

Rozwój agroturystyki, działania 
integrujące społeczność 

45 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Szydłowskiej 

ul. Targowa 3 
28-225 Szydłów 

Promocja Szydłowa i okolic 

46 Stowarzyszenie „Nad 
Ciekącą” 

ul. Urocza 34 
28-225 Szydłów 

Działalność na rzecz rozwoju gminy 

47 Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich z Potoka 

Potok 4 
28-225 Szydłów 

Integracja środowiska wiejskiego wsi 
Potok 

48 Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznych „Avito 
Vivit Honore” 

ul. Wschodnia 8A/15 
28-200 Staszów 

Kultywowanie tradycji historycznych 
w oparciu o dziedzictwo kulturowe 
Szydłowa 

49 Świętokrzyskie Stowarzysze-
nie Wspierania Inicjatyw 
Społeczno-Kulturalnych 

ul. Urocza 48 
28-225 Szydłów 

Inicjatywy kulturalne i społeczne na 
rzecz mieszkańców gminy 

50 Bractwo Świętego Jakuba 
Starszego Apostoła przy 
Parafii w Kotuszowie 

Kotuszów 82 
28-225 Szydłów 

M.in. działania na rzecz osób 
wykluczonych 

51 Stowarzyszenie Koła 
Gospodyń Wiejskich 
w Rudkach 

Rudki 49 
28-225 Szydłów 

Działania integrujące środowisko 
wiejskie w Rudkach 

52 Kółko Rolnicze w Szydłowie ul. Ogrodowa 1 
28-225 Szydłów 

Działania na rzecz rolników 

53 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Szydłowie – organizacja 
pożytku publicznego 

ul. Opatowska 7 
28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa, należy 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego 

54 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kotuszowie 

Kotuszów 
28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa, należy 
do KSRG 

55 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Woli Żyznej 

Wola Żyzna 
28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa, należy 
do KSRG 

56 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Gackach 

Gacki 
28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa  

57 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Jabłonicy 

Jabłonica 61 
28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa  

58 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Korytnicy 

Korytnica 88 
28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa  

59 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Osówce 

Osówka 31 
28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa  

60 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Potoku 

Potok 
28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa  
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61 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Rudkach 

Rudki 
28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa  

62 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Solcu 

Solec 3 
28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa  

63 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Grabkach Dużych 

Grabki Duże 91 
28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

Parafie 

64 Parafia Rzymskokatolicka 
w Szydłowie 

ul. Staszowska 15 
28-225 Szydłów 

Działalność duszpasterska 

65 Parafia Rzymskokatolicka 
w Potoku 

Potok 108 
28-225 Szydłów 

Działalność duszpasterska 

66 Parafia Rzymskokatolicka 
w Kotuszowie 

Kotuszów 62 
28-225 Szydłów 

Działalność duszpasterska 

67 Parafia Rzymskokatolicka 
w Kurozwękach 

Kurozwęki 
ul. Kościelna 2 
28-200 Staszów 

Działalność duszpasterska 

68 Parafia Rzymskokatolicka 
w Jarząbkach 

Jarząbki 84a 
28-114 Gnojno 

Działalność duszpasterska 

 2.3.2. Charakterystyka grup objętych pomocą społeczną 

Na terenie gminy, zadania z zakresu pomocy społecznej państwa realizuje przede 
wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Szydłowie. Podstawowym 
celem GOPS jest wspieranie osób i rodzin zamieszkujących na terenie gminy, będących 
w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać. GOPS 
wykorzystuje do tego własne możliwości, środki i uprawnienia.  

 

Tab. 4. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2012-2014. 

Wyszczególnienie 

Lata 

2012 2013 2014 

R O R O R O 

Rodziny ogółem 180 593 172 552 147 458 

   o liczbie osób:   1 52 52 50 50 48 48 

                             2 23 46 20 40 15 30 

                             3 26 78 27 81 23 69 

                             4 34 136 31 124 24 96 

                             5 25 125 26 130 22 110 

                             6 i więcej 20 156 18 127 15 105 

 w tym rodziny z dziećmi ogółem 108 489 102 458 85 372 

   o liczbie dzieci: 1 36 120 34 113 33 106 

                             2 39 166 38 168 23 95 

                             3 24 136 23 123 20 106 

                             4 6 39 5 33 7 45 

                             5 1 7 1 9 1 9 
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                             6 1 8 0 0 0 0 

                             7 i więcej 1 13 1 12 1 11 

Rodziny niepełne ogółem 16 61 17 62 16 67 

   o liczbie dzieci: 1 9 24 12 34 10 26 

                             2 6 24 2 6 1 3 

                             3 0 0 2 10 3 18 

4 i więcej 1 13 1 12 2 20 

Rodziny emerytów i rencistów ogółem 48 111 41 90 36 77 

   o liczbie osób:   1 22 22 19 19 18 18 

                             2 10 20 8 16 7 14 

                             3 7 21 9 27 7 21 

                             4 i więcej 9 48 5 28 4 24 
R – liczba rodzin 
O – liczba osób w rodzinach 

 
Tab. 5. Rodziny korzystające z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych z uwzględnieniem rodzin niepełnych i wielodzietnych. 
 

Lata 
Liczba rodzin / 

Liczba osób w rodzinach 

W tym: 

Rodziny niepełne / Liczba 
osób w rodzinach 

Rodziny wielodzietne / 
Liczba osób w rodzinach 

2012 13 / 66 4 / 11 9 / 55 

2013 10 / 39 3 / 8 7 / 31 

2014 8 / 39 2 / 4 6 / 35 

 
Tab. 6. Powody przyznania pomocy przez GOPS w latach 2012 – 2014.  

Powód trudnej sytuacji życiowej 

Lata 

2012 2013 2014 

R O R O R O 

Ubóstwo 124 407 130 470 56 196 

Bezdomność 2 2 2 2 2 2 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 34 211 37 209 35 193 

w tym: wielodzietność 31 195 31 177 25 152 

Bezrobocie 43 160 44 167 45 161 

Niepełnosprawność 66 175 65 183 52 123 

Długotrwała lub ciężka choroba 71 199 65 183 44 142 

Bezradność w sprawach opiek.-wych.  
i prowadzenia gosp. domowego 

13 66 10 39 8 39 

w tym: rodziny niepełne 4 11 3 8 2 4 

rodziny wielodzietne 9 55 7 31 6 35 

Przemoc w rodzinie 5 18 3 13 3 12 

Alkoholizm 29 68 27 53 20 34 

Trudności w przystosowaniu do życia  
po zwolnieniu z zakładu karnego 

4 18 6 14 1 2 

 
R – liczba rodzin 
O – liczba osób w rodzinach 



 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szydłów na lata 2016 – 2023  

 21 

Aby skutecznie realizować swoją misję niesienia pomocy społecznej, wykwalifikowani 
pracownicy socjalni muszą przede wszystkim dobrze rozpoznać środowisko w którym 
rodzi się zapotrzebowanie na pomoc. Niezbędnym elementem w procesie przyznawania 
pomocy jest współpraca z lokalnymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy 
społecznej i polityki społecznej. 
 
Rys. 10. Powody przyznania pomocy rodzinom przez GOPS w latach 2012-2014.  
Opracowanie własne wg danych GOPS. 

 

 

Najczęstszym powodem korzystania z pomocy społecznej jest ubóstwo. Kolejnymi 
powodami są: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, potrzeba 
ochrony macierzyństwa (w tym wielodzietność).  
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 2.3.3. Dotychczasowe formy pomocy i świadczeń 

Analizując ostatnie trzy lata (2012 – 2014) pod względem liczby rodzin korzystających 
z różnych form pomocy społecznej, w ramach zadań własnych, bez względu na ich rodzaj, 
formę, liczbę oraz źródło finansowania, widać, że w roku 2014 w odniesieniu do roku 
2012 ich liczba zmniejszyła się. W analizowanym okresie czasu GOPS nie przyznawał 
świadczeń w ramach zadań zleconych. Także pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej 
sukcesywnie malała co widać w tab. 7. 
 
Tab. 7. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy GOPS w latach 2012-2014. 

Wyszczególnienie Rok 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenia 

Liczba rodzin 
Liczba osób 

w 
rodzinach 

Świadczenia przyznane w ra-
mach zadań zleconych i za-
dań własnych (bez względu 
na ich rodzaj, formę, liczbę 
oraz źródło finansowania) 

2012 248 180 593 

2013 233 172 552 

2014 205 147 458 

Świadczenia przyznane w ra-
mach zadań zleconych (bez 
względu na ich rodzaj, formę 
i liczbę) 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

Świadczenia przyznane w ra-
mach zadań własnych (bez 
względu na ich rodzaj, formę 
i liczbę) 

2012 248 180 593 

2013 233 172 552 

2014 205 147 458 

Pomoc udzielana w postaci 
pracy socjalnej 

2012 x 95 316 

2013 x 90 288 

2014 x 85 260 

 

 Ustawa o świadczeniach rodzinnych obowiązuje od maja 2004 r. Następuje stopniowe 
przechodzenie świadczeniobiorców od innych płatników do gmin. Zakres świadczonej 
pomocy w formie świadczeń rodzinnych jest spory. Obejmuje nie tylko zasiłki rodzinne, 
ale także szereg dodatków do zasiłku rodzinnego m.in: z tytułu urodzenia dziecka, opieki 
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego 
wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczę-
cia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na 
pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła, 
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Ponadto świadczenia rodzinne 
obejmują zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny 
zasiłek opiekuńczy oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.  
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Tab. 8. Pomoc udzielona w formie świadczeń rodzinnych. 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 

Liczba 
świadczeń 

Wydatki 
(zł) 

Liczba 
świadczeń 

Wydatki 
 (zł)  

Liczba 
świadczeń 

Wydatki 
(zł)  

Zasiłek rodzinny 6679 590.211 5879 588.093 5306 533.910 

Dodatki do zasiłku 
rodzinnego 

3387 312.810 2805 253.170 2531 239.423 

Jednorazowa zapomoga z 
tyt. urodzenia się dziecka 

41 41.000 32 32.000 35 35.000 

Zasiłek pielęgnacyjny 1746 267.138 1759 269.127 1605 245.565 

Świadczenie pielęgnacyjne 1419 726.806 778 407.364 128 94.887 

Zasiłek dla opiekuna 0 0 0 0 1193 612.994 

Ogółem  1.937.965  1.549.754  1.761.779 

 
Liczba rodzin pobierających zaliczki alimentacyjne w latach 2012 – 2014 kształtowała 

się w Gminie Szydłów na poziomie 13 do 15 rodzin. 
 

Tab. 9. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z liczbą wypłaconych 
świadczeń w latach 2012 – 2014. 

Wypłacone świadczenia 
2012 2013 2014 

Liczba 
świadczeń 

Wydatki 
(zł) 

Liczba 
świadczeń 

Wydatki 
 (zł)  

Liczba 
świadczeń 

Wydatki 
(zł)  

na os. w wieku 0-17 lat 199 68.400 306 97.965 295 90.800 

na os. w wieku 18-24 lat 63 16.550 46 12.100 73 19.600 

Ogółem 262 84.950 352 110.065 368 110.400 

 
W ramach wyrównywanie szans edukacyjnych i wspierania rozwoju edukacyjnego 

uczniów gmina bierze udział w programie „Wyprawka szkolna” – w ramach którego 
dofinansowywany jest zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. Według danych Zespołu Obsługi Szkół w 2014 r. przyznano wyprawki 45 
uczniom ze szkół podstawowych w Szydłowie i Solcu oraz 1 z gimnazjum. W 2015 
wyprawki szkolne otrzymało 3 uczniów gimnazjum i 18 uczniów ze szkół podstawowych 
w Szydłowie i Solcu. 

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc 
mającą charakter socjalny to jest w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych.  

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy 
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub 
wystąpiło zdarzenie losowe. W 2014 r. 109 uczniów z terenu gminy otrzymywało 
stypendia. W 2015 r. stypendia szkolne otrzymało 104 uczniów. 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w 
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formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem 
edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka 
razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny 
można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. W 2014 r. zasiłek otrzymało 6 uczniów z Gminy 
Szydłów natomiast w 2015 r. – 3 uczniów. 

Mieszkańcy Gminy Szydłów korzystają ze wsparcia udzielanego przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. Zakres pomocy dla mieszkańców gminy przez 
PCPR w latach 2010 – 2014 prezentuje tabela 10. 

 

Tab. 10. Pomoc mieszkańcom Gminy Szydłów udzielona w latach 2010-2014 przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. 

Lp. Rodzaj pomocy 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Liczba dzieci przebywających w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych na terenie 
powiatu i poza powiatem 

1 0 1 0 1 

2 Liczba wychowanków, którzy otrzymali pomoc 
pieniężną na kontynuowanie nauki 

1 1 0 0 0 

3 Liczba wychowanków, którzy otrzymali pomoc 
na zagospodarowanie 

0 0 0 0 0 

4 Liczba dzieci przebywających w rodzinach 
zastępczych, którym udzielono pomocy 
pieniężnej 

3 4 4 1 2 

5 Liczba osób niepełnosprawnych, które 
otrzymały dofinansowanie w turnusach 
rehabilitacyjnych 

6 4 8 9 6 

6 Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do 
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 
sprzęt rehabilitacyjny 

10 21 26 21 25 

7 Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do 
likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych 

1 2 8 2 1 

8 Liczba osób biorących udział w programach ze 
środków EFS 

0 2 2 14 5 

 

 2.3.4. Współpraca z innymi podmiotami 

Dobrze rozwinięta demokracja i społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się 
dużym zaangażowaniem obywateli w życiu tzw. „trzeciego sektora” czyli organizacji 
pozarządowych. Gmina Szydłów współpracuje z organizacjami pozarządowymi, 
instytucjami i jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego. Współpraca ta 
odbywa się na podstawie zawartych porozumień a także w postaci niesformalizowanej. 

Od 2004 roku Rada Gminy uchwala coroczny „Program współpracy Gminy Szydłów 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego”. Program jest wyrazem polityki gminy wobec organizacji 
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pozarządowych, wynikającej z misji przyjętej w Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Gminy Szydłów. Program współpracy na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr 
XVIII/88/2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015 r. Obejmuje on zadania 
w zakresie, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Spośród 37 punktów wymienionych w Programie, znajdują się zadania 
bezpośrednio lub pośrednio związane z zagadnieniami pomocy społecznej. Są to 
zagadnienia z zakresu: 

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  

 udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 
społeczeństwa, 

 działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 

 działalności charytatywnej, 

 działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,  

 działalności na rzecz integracji cudzoziemców, 

 ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905),  

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

 działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,  

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,  

 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,     

 porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

 upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
a także działań wspomagających rozwój demokracji,  

 udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

 ratownictwa i ochrony ludności,  

 pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 
i za granicą,  

 działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw dziecka, 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
Wszystkie wymienione zadania związane są z tematyką społeczną lub okołospołeczną. 

Gmina, w ramach tego programu, może współpracować z organizacjami pozarządowymi 
na płaszczyźnie finansowej (udzielając dotacji) i pozafinansowej (konsultacje, informacje, 
promocja działalności).  

W zakresie zwalczania patologii społecznych odbywa się współpraca w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Programy te uchwalane są corocznie 
przez Radę Gminy. 
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Wszelkie inicjatywy mające na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci 
i młodzieży a także rozwijanie ich zainteresowań, powinny znajdować wsparcie na miarę 
możliwości budżetowych i kadrowych gminy. Najbardziej aktywną jednostką w tym 
obszarze jest Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, które prowadzi szereg działań 
aktywizujących najmłodsze pokolenie. Wystarczy tu przytoczyć tylko jeden projekt 
realizowany przez GCK z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nasza szkoła to nasz 
przyjaciel”, dzięki któremu we wszystkich szkołach na terenie gminy prowadzone były 
zajęcia rozwijające dla dzieci zdolnych i zajęcia wyrównawcze dla dzieci słabszych: 
matematyczne, informatyczne, polonistyczne, polonistyczno-teatralne, przyrodnicze, jęz. 
angielskiego, jęz. niemieckiego, plastyczne, taneczne, z gimnastyki korekcyjnej, 
biologiczne, chemiczne, filmowe, futbolowe, przedsiębiorczości. W sumie we wszystkich 
placówkach prowadzono aż 51 kół zajęć pozalekcyjnych! Ponadto GCK zatrudniało na 
terenie szkół logopedę, pedagoga szkolnego i doradcę zawodowego.  

W ramach własnych środków budżetowych GCK prowadzi zajęcia muzyczne: chór, 
naukę gry na instrumentach (gitara, keyboard, perkusja) oraz spotkania zespołu  
Kasztalon, koło teatralne dla dzieci ze szkół podstawowych, zajęcia taneczne: 3 grupy 
tańca dla uczniów podstawówek, taniec towarzyski dla dzieci oraz zajęcia taneczne i jogę 
dla dorosłych. 

Ponadto GCK realizuje szereg działań w ramach rocznych projektów, na które 
pozyskuje środki z instytucji zewnętrznych. W 2015 r. dzięki pozyskaniu środków 
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich były to m.in. zajęcia sportowe (piłka nożna, tenis 
stołowy, aerobik). W ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne udało się 
zrealizować siedem inicjatyw oddolnych m.in. zajęcia taneczne, występy teatralne, 
zajęcia garncarskie. 

Współpraca z Gminnym Centrum Kultury odbywa się poprzez wspólną realizację 
inicjatyw o charakterze promocyjnym i kulturalnym, zarówno ze strony Urzędu Gminy jak 
i GCK. 

Gmina współpracuje z organizacjami i instytucjami także poprzez bezpłatne 
udzielanie środków transportu na wyjazdy dzieci i młodzieży na różnego rodzaju 
wycieczki, wydarzenia, obozy – głównie ze szkołami i Szydłowskim Towarzystwem 
Strzeleckim. 

 

 2.4. Źródła podstawowych problemów i ich identyfikacja 

 2.4.1. Analiza obszarów polityki społecznej 

 
a) Kwestia mieszkaniowa 
 Na terenie Gminy Szydłów w 2014 r. znajdowało się 1558 budynków mieszkalnych 
z 1639 mieszkaniami. Niemal całe zasoby mieszkaniowe gminy skupione są w rękach 
osób fizycznych – budownictwo indywidualne stanowi 97,1% wszystkich zasobów 
mieszkaniowych. Pozostałe zasoby należą do spółdzielni mieszkaniowej – 1,4%, gminy – 
0,7%, zakładów pracy – 0,5% i pozostałe – 0,3%. Ogólna użytkowa powierzchnia 
mieszkań wynosi 239.392 m2. W 2014 r. przeciętna użytkowa powierzchnia jednego 
mieszkania wynosiła 78,9 m2. W przeliczeniu na jedną osobę przypadało 27,1 m2. 
 W 2014 r. 86,0% mieszkań było podłączonych do instalacji wodociągowej (90,2% 
ogółu ludności), 64,4% miało łazienkę, zaś 54,6% mieszkań wyposażonych było 
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w centralne ogrzewanie. 15,5% ogółu ludności korzystało z kanalizacji, zaś 11% z gazu. 
Spośród 180 gospodarstw domowych przyłączonych do sieci gazowej, 77 ogrzewało 
mieszkania gazem. 
 Gmina Szydłów dysponuje (2015 r.) 5 budynkami mieszkalnymi w których ogółem 
znajduje się 10 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 447 m2. Stan techniczny tych 
budynków jest dobry. Gmina nie dysponuje ani jednym lokalem socjalnym, co jest istotne 
w odniesieniu do tematyki poruszanej w niniejszym dokumencie. 
 
b) System opieki zdrowotnej 
 W zakresie ochrony zdrowia na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie z filią w Potoku. W momencie powstawania tego 
dokumentu (grudzień 2015) sytuacja w SPZOZ nie była najlepsza. Gmina od pół roku 
bezskutecznie poszukiwała osoby, która pełniłaby funkcję zarówno lekarza jak i dyrektora 
placówki. Nie była to sytuacja, o której można było powiedzieć, że jest komfortowa dla 
pacjentów. Ostatecznie, sytuacja uległa stabilizacji 1 stycznia 2016 r. – dyrektorem 
placówki został specjalista chorób wewnętrznych. Pediatra przyjmuje małych pacjentów 
3 razy w tygodniu. W ośrodku zdrowia w Potoku lekarz od 1 lutego 2016 r. będzie 
przyjmować pacjentów raz w tygodniu.  

Najczęstsze problemy zdrowotne mieszkańców gminy to choroby układu krążenia, 
cukrzyca, choroby kręgosłupa, choroby nowotworowe, układu oddechowego i układu 
trawiennego.  

 W 2014 r. ogółem w ośrodku zdrowia udzielono 17.630 porad. 
W Szydłowie funkcjonuje jedna apteka ogólnodostępna. 

 
c) Edukacja i opieka nad dzieckiem 
 Poziom wykształcenia mieszkańców gminy wg Narodowego Spisu Powszechnego 
w 2002 r. nie należał do wysokich. Ponad połowę mieszkańców stanowiły osoby 
z wykształceniem zaledwie podstawowym i podstawowym nieukończonym. Niecałe 4,5% 
populacji stanowiły osoby z wykształceniem wyższym. Brak jest opracowanych danych na 
temat stanu obecnego, należy jednak przypuszczać, że w ciągu tych kilkunastu lat, 
procentowy udział osób z wykształceniem wyższym uległ zwiększeniu.  

W Gminie Szydłów znajduje się 5 placówek oświatowych i wychowawczych: Publiczne 
Przedszkole w Szydłowie, Punkt Przedszkolny w Szydłowie z filiami w Solcu i Potoku, 
Szkoła Podstawowa w Solcu, Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie, 
Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie. Liczba uczniów 
w badanym okresie utrzymywała się mniej więcej na jednakowym poziomie. 
 
Tab. 11. Liczba dzieci w placówkach oświatowych na terenie gminy. 

 2010 / 
2011 

2011 / 
2012 

2012 / 
2013 

2013 / 
2014 

2014 / 
2015 

Przedszkole Szydłów 51 52 52 58 50 

Punkt Przedszkolny Szydłów  
z filiami w Solcu i Potoku 

- - 40 42 40 

Szkoła Podstawowa w Solcu 55 50 40 33 41 

Szkoła Podstawowa Szydłów 173 168 170 164 191 

Gimnazjum Szydłów 140 139 121 121 101 

Ogółem 419 409 423 418 423 
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Wg danych Zespołu Obsługi Szkół w roku szkolnym 2014 / 2015 na terenie Gminy 
Szydłów do szkoły uczęszczało 10 dzieci o mniejszym bądź większym stopniu 
niepełnosprawności. Troje uczniów miało orzeczone upośledzenie umysłowe w stopniu 
lekkim, czworo orzeczone upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jeden 
uczeń słabo słyszący, jeden uczeń z niepełnosprawnością ruchową. Jedno dziecko było 
upośledzone w stopniu głębokim – brało ono udział w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych. 

 

Rys. 11. Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych w Gminie Szydłów. 
Opracowanie własne wg danych Zespołu Obsługi Szkół. 
 

 

 

W roku szkolnym 2014 / 2015 przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych 
przedstawiało się następująco (etaty nauczycielskie):  

 Publiczne Przedszkole w Szydłowie – 3,64 etatu 

 Szkoła Podstawowa w Solcu – 5,58 etatu 

 Szkoła Podstawowa w Szydłowie – 13,84 etatu 

 Publiczne Gimnazjum w Szydłowie – 11,35 etatu 
 
d) System opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi 

Osoby starsze stanowią ponad 20% ogółu populacji zamieszkującej Gminę Szydłów. 
Biorąc pod uwagę ogólnokrajowe zjawisko „starzenia się” społeczeństwa, należy 
stwierdzić, że procentowy udział osób starszych w ogólnej populacji gminy będzie 
wzrastał. Dość obrazowo pokazuje to poniższy rysunek przedstawiający stale rosnącą 
liczbę osób w wieku poprodukcyjnym. 
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Rys. 12. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w Gminie Szydłów w latach 2010 – 2014. 
Opracowanie własne wg danych GUS. 

 

Obecnie, na terenie gminy starzenie się społeczeństwa nie stanowi jeszcze większego 
problemu. Bardzo wyraźnie utrwalony jest w naszym społeczeństwie model rodziny 
wielopokoleniowej. Osoby starsze zamieszkują w otoczeniu najbliższej rodziny, gdzie 
mają zapewnioną opiekę i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. W ostatnich latach 
daje się jednak zauważyć wyraźny wzrost potrzeb w zakresie usług opiekuńczych nad 
osobami starszymi. Z usług opiekuńczych średnio w roku korzysta 7 osób. W latach 2012 
– 2014 od 8 do 11 osobom gmina dopłacała za pobyt w domu pomocy społecznej. Na 
podstawie zachodzących obecnie zmian demograficznych przypuszcza się, że za kilka lat 
potrzeby w tym zakresie mogą zwiększyć się jeszcze bardziej zarówno w zakresie usług 
opiekuńczych jak i specjalistycznych.  

Osoby niepełnosprawne to osoby, wobec których orzeczona została 
niepełnosprawność przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, komisje 
przy ZUS, KRUS oraz inne osoby z dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi, umysłowymi, 
które powodują trwałe lub okresowe ograniczenia bądź uniemożliwiają pełnienie ról 
i zadań społecznych na poziomie powszechnie przyjętych kryteriów. 

Według danych statystycznych wskaźnik niepełnosprawności orzekanej wśród osób 
w wieku od 15 lat w powiecie staszowskim wynosi 16,1%. Wśród dzieci i młodzieży 
w wieku do lat 14 wskaźnik ten wynosi 1,8%. W Gminie Szydłów wskaźniki te są nieco 
wyższe. Powszechny Spis Ludności z 2002 r. podaje, że Gminę Szydłów zamieszkiwało 
wtedy 750 osób w wieku od lat 15 z prawnym orzeczeniem niepełnosprawności, czyli 
18,5% osób w tym wieku. Wg danych Zespołu Obsługi Szkół w Szydłowie (2015 rok), na 
terenie gminy jest 10 dzieci niepełnosprawnych w wieku szkolnym.  
 
e) Rynek pracy i zatrudnienie 

Dominującym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest praca we własnym 
gospodarstwie rolnym. Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. w Gminie Szydłów 
było 1.089 gospodarstw domowych z czego 1.009 gospodarstw czerpało dochody 
z rolnictwa. Dochód niemal 50% osób w wieku produkcyjnym opierał się wyłącznie lub 
głównie na dochodach z rolnictwa.  

Poziom bezrobocia jest jednym z najważniejszych problemów społecznych 
i gospodarczych. Bezrobocie jest jednym z głównych czynników generujących kolejne 
problemy społeczne: pogorszenie sytuacji materialnej, ubóstwo, poczucie wykluczenia 
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społecznego, dezintegrację rodzin, pogorszenie stanu zdrowia, zwiększenie ryzyka 
wystąpienia patologii społecznych takich jak agresja, alkoholizm czy przestępczość. Na 
poziomie indywidualnym powoduje obniżenie samooceny, brak wiary we własne 
możliwości, zanik gotowości i chęci do pracy. 

Szczególne zagrożenia niesie ze sobą długotrwałe bezrobocie. Większość długotrwale 
bezrobotnych klientów ośrodka pomocy społecznej to osoby, które nie spełniły wymagań 
rynku pracy. Ich trwałe pozostawanie bez pracy zmniejsza z każdym tygodniem szansę na 
zatrudnienie, postępuje zużycie kwalifikacji, wtórne przystosowanie i utrata atrakcyjności 
dla potencjalnego pracodawcy.  

Prowadzi to do wniosku, że podstawowym warunkiem ograniczania problemów 
społecznych jest kreowanie miejsc pracy. Im więcej miejsc pracy, im mniejsze bezrobocie, 
tym mniej patologii społecznych. 

 

Rys. 13. Bezrobocie rejestrowane wg płci w latach 2012-2014.  
Oprac. własne wg danych GUS. 

 
 
Tab. 12. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wg płci. W nawiasach podano 
procentowe bezrobocie – udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności produkcyjnej. Dane 
GUS. 

Wyszczególnienie 
Stan na: 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Kobiety 89 (6,7%) 84 (6,4%) 76 (5,7%) 

Mężczyźni 125 (7,3%) 126 (7,4%) 99 (5,8%) 

Ogółem zarejestrowanych bezrobotnych 214 (7%) 210 (6,9%) 175 (5,8%) 
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Tab. 13. Liczba bezrobotnych w miejscowościach Gminy Szydłów wg stanu na dzień 
20.10.2015 r. (dane PUP w Staszowie). 
 

Miejscowość Kobiety Mężczyźni Ogółem 

Brzeziny 5 10 15 

Gacki 7 8 15 

Grabki Duże 8 7 15 

Jabłonica 4 0 4 

Korytnica 4 4 8 

Kotuszów 0 5 5 

Mokre 1 1 2 

Osówka 5 0 5 

Potok 5 3 8 

Potok Rządowy 2 1 3 

Rudki 8 4 12 

Solec 5 12 17 

Szydłów 11 10 21 

Wola Żyzna 3 2 5 

Wolica 2 1 3 

Wymysłów 0 1 1 

 

Tab. 14. Bezrobotni w Gminie Szydłów wg wieku. Stan na dzień 20.10.2015 r.  
Dane PUP w Staszowie. 

18 – 24 25 – 34  35 – 44  45 – 54  55 – 59  60 i więcej 

41 54 13 21 5 5 

 
Statystyki z lat 2012 – 2014 pokazują korzystną tendencję spadku ilości osób 
pozostających bez pracy w Gminie Szydłów. Stosunek liczby bezrobotnych do ogółu 
mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniósł na koniec 2014 r. 5,8% i był najniższy od 
lat. Jest to niższy poziom od średniej dla powiatu staszowskiego, która wyniosła 7,9%.  
 
f) Bezpieczeństwo publiczne 
 

Na terenie Gminy Szydłów nie ma już posterunku policji, który został zlikwidowany 1 
grudnia 2012 r. wskutek odgórnej decyzji likwidującej większość wiejskich posterunków 
w Polsce. 

Działania prewencyjne, zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 
całkowicie przejęła Komenda Powiatowa Policji w Staszowie. W Szydłowie ustanowiono 
Punkt Przyjęć Interesantów, gdzie dzielnicowy rejonu służbowego gminy Szydłów pełni 
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dyżury dwa razy w tygodniu – w poniedziałki w godzinach 12:00 – 14:00 i czwartki 
w godzinach 14:00 – 16:00. 

Według danych Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, przestępczość na terenie 
Gminy Szydłów jest niewielka. Dominują sprawy dotyczące kierowania pojazdami 
w stanie nietrzeźwości, kradzież mienia, przestępstwa gospodarcze i oszustwa. 
 Bezpieczeństwo pożarowe zapewnia 11 jednostek ochotniczych straży pożarnych: 
w Gackach, Grabkach Dużych, Jabłonicy, Korytnicy, Kotuszowa, Osówki, Potoka, Rudek, 
Solca, Szydłowa i Woli Żyznej. Trzy z nich (Szydłów, Kotuszów, Wola Żyzna) włączone jest 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka OSP Szydłów posiada status 
organizacji pożytku publicznego.  
 
g) Patologie społeczne 

Jedną z częściej występujących patologii w życiu społecznym jest niezaradność 
rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci, która najczęściej łączy się z innymi 
dysfunkcjami takimi jak: zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach 
kryzysowych, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych. 
Wyrażają się one m.in. w postaci niedojrzałości emocjonalnej, problemach we współżyciu 
z ludźmi, trudnościach adaptacyjnych, niezaradności w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, problemy wychowawcze w środowisku rodzinnym, szkolnym ujawniające się 
w postaci zachowań buntowniczych, agresywnych, konfliktowych, łamania przez dzieci 
i młodzież panujących obyczajów, norm, wartości. 

Podłożem tych nieprawidłowości bardzo często są omawiane już dysfunkcje: 
bezrobocie, alkoholizm, przemoc w rodzinie. Nierzadko jednak są one determinowane 
czynnikami zewnętrznymi, trudnymi do przezwyciężenia pomimo dołożenia pełni starań 
ze strony rodziny. Szczególnie narażone na problemy tego rodzaju są rodziny 
wielodzietne i niepełne. Dysfunkcje w środowisku rodzinnym są niebezpieczne zwłaszcza 
dla dzieci i młodzieży, która narażona jest na dziedziczenie patologicznych norm, 
wzorów, zachowań oraz szczególnie podatna na negatywne oddziaływanie otoczenia 
zewnętrznego. Rozległość i różnorodność tych problemów rodzi potrzebę organizacji 
profesjonalnego i wielokierunkowego systemu wsparcia rodziny w realizacji jej funkcji 
wychowawczych i opiekuńczych. 

Niezaradność rodziców względem wychowania własnych dzieci często jest powodem 
problemów szkolnych i kłopotów w nauce. Uczniom wymagającym szczególnej uwagi 
w tym zakresie Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Staszowie wydaje  
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Bardziej drastyczne przypadki patologii mogą prowadzić do ograniczania władzy 
rodzicielskiej. Wg danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, w  2014 
r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej przebywało 1 dziecko z terenu Gminy 
Szydłów. PCPR udzielił pomocy pieniężnej dwójce dzieci z Gminy Szydłów przebywającej 
w rodzinach zastępczych. 

Alkoholizm jest problemem, który bardzo często związany jest z bezrobociem, 
szczególnie długotrwałym. Przeważnie dotyka mężczyzn, którzy boleśnie doświadczają 
obniżenia swojej pozycji w rodzinie, utraty autorytetu i silnej frustracji z powodu straty 
pracy. Alkoholizm jest chorobą całej rodziny, oddziałuje na wszystkie aspekty jej życia. 
Jest przyczyną trudności finansowych, sprawia, że życie rodzinne zamiast dostarczać 
oparcia i poczucia bezpieczeństwa staje się największym obciążeniem i źródłem 
problemów. Bardzo często prowadzi do izolacji społecznej całej rodziny, która pozostaje 
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sama w zamkniętym kręgu upokorzeń, wstydu i bezsilności. Bardzo trudno lub wręcz 
niemożliwe jest ustalenie dokładnej liczby osób i rodzin, których problem ten jest 
udziałem. GOPS dysponuje oczywiście pełnymi danymi na temat liczby rodzin, którym 
przyznano pomoc ze względu na alkoholizm. 

 

Tab. 15. Liczba rodzin, którym przyznano pomoc ze względu na alkoholizm. Dane GOPS. 

 2012 2013 2014 

Liczba rodzin 29 27 20 

Liczba osób w rodzinach 68 53 34 

 

Rozwiązywaniem problemów alkoholowych zajmuje się Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która działa od 1997 r. Realizuje ona Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który jest przyjmowany 
corocznie uchwałą Rady Gminy Szydłów.  

Ze środków budżetu Gminy Szydłów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowane kwoty przeznaczono głównie 
na: 

 Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Szydłowie i placówkach na terenie gminy, 

 Opłaty sądowe za badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia, 

 Posiedzenia członków GKRPA 

 Realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do 
dzieci i młodzieży na terenie Gminy, 

 Działalność Punktu Konsultacyjnego pod kierownictwem dojeżdżającego 4 razy 
w miesiącu terapeuty; szkolenia w zakresie przemocy w rodzinie, 

 Praca merytoryczna koordynatora GPPiRPA, 

 Pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych, 

 Organizacja festynu bezalkoholowego dla dzieci, młodzieży i rodziców z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka, organizacja koncertów o tematyce profilaktycznej, 

 Nagrody dla dzieci i młodzieży szkolnej w konkursach profilaktycznych. 
 
Tab. 16. Środki przeznaczane na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 
 

 2012 2013 2014 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

GPPiRPA 145.913  71.129,35 155.774  63.477,67 174.311   81.875,08 

GPPN 1.000,00 0,00 1.904,00 0,00 2.000,00 0,00 
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Rys. 14. Środki przeznaczane na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (zł). Opracowanie własne wg danych Urzędu Gminy. 

 

Z tytułu zjawiska narkomanii w ostatnich latach nie ubiegano się o pomoc w GOPS. 
Niemniej, od 2007 roku, Rada Gminy uchwala corocznie Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii. Działania w ramach w/w programu ograniczają się do 
prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci, młodzieży i rodziców. 

Alkoholizmowi prawie zawsze towarzyszy zjawisko przemocy w rodzinie. Przemoc 
niszczy wiele aspektów życia rodzinnego. Osoby doświadczające jej w rodzinie, przez 
długi czas potrzebują pomocy psychologicznej, prawnej, często medycznej i socjalnej. 

Jednym z najlepszych rozwiązań wydaje się być współpraca różnych służb socjalnych 
i instytucji, łączenie kompetencji i umiejętności oraz przepływ informacji pomiędzy 
osobami pomagającymi rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu. Na bazie tych 
założeń opracowana została procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie zwana 
„Niebieską Kartą”, która uregulowała zasady współpracy służb pomocowych i ujednoliciła 
sposób postępowania, eliminując możliwość stosowania dowolności i uznaniowości 
w rodzaju podejmowanych działań.  

W Gminie Szydłów powołano do działania Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy 
oraz Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu. Działania skierowane do 
ofiar przemocy ukierunkowane są na udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej 
i socjalnej przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kompetencje 
punku obejmują również pracę korekcyjno-edukacyjną z osobami stosującymi przemoc, 
które często uzależnione są od substancji psychoaktywnych. Z pomocy Punktu 
Konsultacyjnego w latach 2011-2013 korzystało około 50 osób z terenu Gminy Szydłów. 
W tej liczbie 18 ofiar przemocy skorzystało z pomocy terapeutycznej, prawnej, 
psychologicznej, natomiast  16 sprawców przynajmniej raz zgłosiło się na spotkanie 
w celu podjęcia rozmowy z terapeutą. Dyżury terapeutyczne obejmowały prace 
w kontakcie indywidualnym z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz współ 
uzależnionymi, a także terapię z ofiarami przemocy. W latach 2011 - 2013 
przeprowadzane były również warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjum z terenu Gminy Szydłów. Warsztaty odbywały się na podstawie 
przygotowanego scenariusza zajęć z zastosowaniem wymaganych technik 
profilaktycznych, dotyczyły przeciwdziałaniu uzależnieniom, przemocy i agresji.  

Wójt Gminy Szydłów Zarządzeniem Nr 17/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku powołał 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu 
wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny z terenu gminy 
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Szydłów: m.in. przedstawiciele środowisk oświaty, policji, sądu, prokuratury, służby 
zdrowia, GOPS, GKRPA, organizacji pozarządowych. Zespół interdyscyplinarny stanowi 
element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na który składa się 
również obowiązek opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenia poradnictwa 
i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez 
działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji 
rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą oraz zapewnienia osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. Działanie zespołu 
interdyscyplinarnego ma służyć zintegrowaniu działań instytucji lokalnych i zwiększeniu 
efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie 
zaistniałego problemu. 
 

 2.4.2. Katalog problemów społecznych  

Najbardziej istotne problemy społeczne występujące na terenie Gminy Szydłów 
zestawiono w trzy grupy: 

 niskie standardy życia 
- brak odpowiedniej infrastruktury, 
- problemy produkcji rolnej, 
- brak innowacji, 
- brak środków finansowych, 
- zaśmiecone środowisko (powietrze, woda). 

 brak partycypacji i zaangażowania społecznego 
- mała aktywność społeczna, 
- braki komunikacji społecznej, 
- mała ilość liderów i słaba ich jakość, 
- brak akceptacji dla pracy społecznej, 
- wysoka roszczeniowość. 

 problemy wykluczenia społecznego 
- ubóstwo, 
- alkoholizm, 
- bezrobocie, 
- niepełnosprawność, 
- konserwatyzm społeczny. 

Problemy te można podkreślić wspólnym mianownikiem obecnej sytuacji społecznej 
w gminie: „Mała spójność społeczna i ekonomiczna powodem niskich standardów życia 
generujących problemy wykluczenia społecznego.” 

Z powyższego stwierdzenia wynika od razu hierarchia problemów społecznych 
uznanych za dominujące: 
 

Rys. 15. Hierarchia problemów społecznych uznanych za dominujące. 

NISKIE 
STANDARDY

ŻYCIA

BRAK PARTYCYPACJI
I ZAANGAŻOWANIA

SPOŁECZNEGO

PROBLEMY 
WYKLUCZENIA 
SPOŁECZNEGO
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 2.5. Kapitał społeczny gminy 

 2.5.1. Inwentaryzacja mocnych stron gminy w zakresie spraw społecznych, 
w tym zasoby w postaci organizacji społecznych i zakresu współdziałania z nimi 

Do oceny czynników mających wpływ na powodzenie realizacji strategii 
rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Szydłów służy analiza SWOT. Analizę 
SWOT zaktualizowano w stosunku do poprzedniej analizy wykonanej w 2008 r. 

 

Tab. 17. Analiza SWOT w zakresie spraw społecznych gminy. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- kierunkowe wykształcenie kadry GOPS, 
- ciągłe podnoszenia kwalifikacji kadry 
GOPS; 
- dobre rozeznanie problemów społe-
czności lokalnej przez GOPS i gminę; 
- doświadczona kadra w gminnych 
instytucjach publicznych; 
- wypracowane formy współpracy 
z lokalnymi podmiotami; 
- dużo organizacji społecznych; 
- zaradni mieszkańcy; 
- bogate tradycje historyczne; 
- dużo wartościowych zabytków; 

- niewystarczająca ilość środków na 
realizację zadań pomocy społecznej; 
- niska aktywność społeczna mieszkańców; 
- biurokracja; 
- bezrobocie; 
- niskie zarobki; 
- brak innowacji; 
- brak precyzyjnych przepisów prawnych 
i ciągłe ich zmiany; 
- słaba jakość organizacji społecznych; 
- mała ilość i słaba jakość liderów; 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- znaczny udział ludności w wieku 
produkcyjnym; 
- mobilność mieszkańców; 
- możliwość zatrudnienia w ramach prac 
interwencyjnych, staży, praktyk; 
- dalszy rozwój branży sadowniczej; 
- powstawanie nowych „małych firm”; 
- nowe inspiracje; 
- duża liczba szkoleń; 
- rozwój turystyki; 
- fundusze zewnętrzne; 
- fundusze krajowe; 
- nowe świadczenia na rzecz rodzin szansą 
na zmniejszenie poziomu ubóstwa i 
zwiększenie dzietności; 

- ujemny przyrost naturalny; 
- starzenie się społeczeństwa; 
- uzależnienie rodzin od pomocy 
społecznej; 
- dziedziczenie biedy i bezrobocia; 
- zagrożenie patologiami społecznymi; 
- postępujący brak zaangażowania 
mieszkańców w działalność społeczną; 
- rozpad organizacji społecznych; 
- migracja; 
- nowe świadczenia finansowe na rzecz 
rodzin powodem wzrostu postaw 
roszczeniowych, zaprzestania aktywności 
zawodowej, wzrostu patologii. 
 

 

Na terenie Gminy Szydłów działają następujące organizacje pozarządowe tzw. III 
sektor lub NGO:  

 Gminny Klub Sportowy w Szydłowie 
Klub działał przez ostatnich kilkanaście lat skupiając się przede wszystkim na 

prowadzeniu drużyn piłkarskich i uczestnicząc w rozgrywkach. Obecnie działalność GKS 
została zawieszona ze względu na brak osób, które chciałyby podjąć się pracy w zarządzie 
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klubu. Tymczasem zapotrzebowanie na tego typu działalność na pewno jest, co pokazuje 
ilość dzieci chętnych do gry w piłkę nożną w sekcji założonej tymczasowo przez Gminne 
Centrum Kultury w Szydłowie. 

 Ochotnicze Straże Pożarne  
    Na terenie gminy znajduje się jedenaście jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 
w Gackach, Grabkach Dużych, Jabłonicy, Korytnicy, Kotuszowie, Osówki, Potoku, 
Rudkach, Solcu, Szydłowie i Woli Żyznej. Jednostki OSP współpracują z gminą w zakresie 
współfinansowania remontów i wyposażenia strażnic OSP, zabezpieczania imprez 
masowych.  

 Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych „Nad Zalewem Chańcza”  
Formalnie istnieje od 13 grudnia 1999 r. Siedziba znajduje się w Korytnicy. Zrzesza 

gospodarstwa oferujące usługi agroturystyczne. Jest jednym z aktywniejszych 
stowarzyszeń w gminie, zrzesza głównie kobiety. Panie pomagają organizować 
działalność agroturystyczną, promują region na targach turystycznych (Warszawa, 
Kraków, Kielce, Tokarnia i inne), imprezach, festynach itp. Stowarzyszenie aktywnie 
uczestniczy w inicjatywach o charakterze regionalnym będąc członkiem wszelkiego 
rodzaju federacji i stowarzyszeń. Przy stowarzyszeniu powstał Zespół Śpiewaczy 
„Kasztalon” do którego należy około 20 osób. To dodatkowa aktywność stowarzyszenia, 
dzięki której pogłębiają się więzy społeczne mieszkańców gminy. 

 Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie  
   Jest jedną z najbardziej prężnych organizacji w gminie. Członkami STS jest młodzież 
w wieku gimnazjalnym i licealnym, która dzięki temu ma możliwość uczestniczenia 
w licznych przedsięwzięciach podejmowanych przez prezesa Mariana Lesiaka. Zalicza się 
do nich przede wszystkim różnego rodzaju marsze szlakami historycznymi, obozy 
wyjazdowe, turnieje i zawody strzeleckie. Strzelcy aktywnie uczestniczą w obchodach 
świąt narodowych i uroczystościach o charakterze patriotycznym - poprzez wystawianie 
własnego pocztu sztandarowego, pełnienie wart, zapalanie zniczy przy grobach żołnierzy 
i pomnikach. Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie kultywuje tradycje Związku 
Strzeleckiego z II RP. Stowarzyszenie bardzo ściśle współpracuje z gminą przy organizacji 
wspólnych przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży np. organizując obozy wędrowne 
w okresie wakacyjnym. 

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej 
Stowarzyszenie o ponad 15-letniej tradycji. Przez szereg lat wypełniało kulturalną 

lukę w krajobrazie Gminy Szydłów, w okresie kiedy nie było powołanej samorządowej 
instytucji kultury. Obecnie współorganizuje „Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza 
Wielkiego”, prowadzi działalność wydawniczą, przeprowadza zbiórki pieniężne na 
odnawianie zabytków, organizuje spotkania integracyjne. 

 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Szydłowie 
Zrzesza kilkadziesiąt osób, jak wskazuje nazwa – głównie seniorów. Jego powstanie to 

skutek rosnącego zapotrzebowania środowiska na usługi dla tej grupy osób. 
Stowarzyszenie organizuje przede wszystkim dużo wycieczek, wyjazdów dla swoich 
członków. Są to wyjazdy o charakterze turystycznym ale także kulturalnym (np. wyjazdy 
na spektakle teatralne).  

 Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit Honore”  
Skupia przede wszystkim pasjonatów historii, którzy wokół dziedzictwa kulturowego 

Szydłowa – średniowiecznych murów i zamku, budują własną markę. Stowarzyszenie 
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współorganizuje „Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego”. Bierze także 
udział w inscenizacjach historycznych na terenie całej Polski. 

 Stowarzyszenie „Nad Ciekącą” 
Zostało założone w 2011 r. Celem organizacji jest podejmowanie działań na rzecz 

Gminy Szydłów oraz wspieranie społecznej aktywności jej mieszkańców.  

 Koło Gospodyń Wiejskich z Gacek i Mokrego  
Powstało w 2012 r. Zrzesza mieszkanki sołectw Gacki i Mokre. Organizuje m.in. 

festyny rodzinne z zabawami i konkursami dla dzieci. 

 Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych  
Powstało w 2013 r. Organizuje szereg inicjatyw wspomagających działalność 

Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie. Są to zarówno działania nakierowane na 
aktywizację dzieci i młodzieży jak i propagujące naukę i kulturę – np. pozyskiwanie 
środków na badania archeologiczne w Szydłowie. 

 Bractwo Świętego Jakuba Starszego Apostoła przy Parafii w Kotuszowie 
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w połowie 2015 r. Jego głównym celem jest 

promocja pielgrzymowania do Grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. W celach 
statutowych stowarzyszenia zapisano także podejmowanie działań na rzecz: 
bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, pokrzywdzonych, uzależnionych, zagrożonych, 
doświadczających przemocy oraz wspieranie i pomoc w wychowaniu dzieci i młodzieży.  

 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Potoka  
To jedno z najmłodszych stowarzyszenie na terenie gminy – powstało w 2015 r. 

Celem stowarzyszenia jest pobudzenie aktywności i integracja mieszkańców wsi Potok. 

 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Rudkach 
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod koniec 2015 r. Celem stowarzyszenia jest 

pobudzenie aktywności i integracja mieszkańców wsi Rudki. 
 

 2.5.2. Określenie poziomu integracji społecznej 

Poziom integracji społecznej określony w Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2008 – 2015 określono na poziomie 2,38 w sześciostopniowej skali. 
Stwierdzono, że „Mieszkańcy w małym stopniu identyfikują się ze społecznością i jej 
sprawami, brakuje zaangażowania społecznego mieszkańców”.  

Po siedmioletnim okresie wdrażania poprzedniego dokumentu przeprowadzono 
ponowną analizę zaangażowania mieszkańców w sprawy gminy. Stwierdzono poprawę 
wskaźnika do poziomu 3,0 – „Występują słabe więzi między mieszkańcami, występują 
nieliczne przejawy wzajemnej pomocy i wspólnych działań”. Wskaźnik ten uległ więc 
poprawie, ale nieznacznej. Nie osiągnięto poziomu zakładanego w poprzednim okresie, 
a tym poziomem powinien być wskaźnik 4,0 – „Występują liczne przejawy samopomocy, 
społeczność jest zintegrowana, mieszkańcy identyfikują się ze społecznością”. 

Co prawda nastąpił wzrost chociażby liczby organizacji pozarządowych i widoczne są 
przejawy zainteresowania mieszkańców sprawami społeczności lokalnej ale jest to 
bardziej zainteresowanie na zasadzie szukania sensacji i okazywania postaw 
roszczeniowych aniżeli wychodzenie z inicjatywą pozytywnych działań i zacieśniania więzi 
społecznych.  
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Tab. 18. Aktualny i docelowy poziom integracji społecznej. 

Więzi pomiędzy mieszkańcami są luźne, społeczność 
charakteryzuje wysoki poziom obojętności społecznej 

1  

Mieszkańcy w małym stopniu identyfikują się ze 
społecznością i jej sprawami, brak zaangażowania 
społecznego mieszkańców 

2  

Występują słabe więzi miedzy mieszkańcami, 
występują nieliczne przejawy wzajemnej pomocy i 
wspólnych działań 

3 Obecny poziom integracji społecznej 

Występują pozytywne więzi pomiędzy mieszkańcami, 
podejmowane są wspólne działania w zakresie spraw 
społecznych 

4 
Docelowy poziom integracji 

społecznej po 5-6 latach wdrażania 
strategii 

Występują  liczne przejawy samopomocy, społeczność 
jest zintegrowana, mieszkańcy identyfikują się ze 
społecznością 

5  

Społeczność jest mocno zintegrowana, współdziała ze 
sobą, występują bardzo częste wspólne działania, 
mieszkańcy mocno identyfikują się ze społecznością 

6  



3. Kierunki rozwoju gminy 

 3.1. Wizja 

Zespół opracowujący strategię uznał, że wizja gminy wypracowana podczas prac nad 
poprzednim dokumentem strategicznym powinna pozostać bez zmian: 

 

Gmina Szydłów – najlepszym miejscem dla ludzi, 

chcących tu mieszkać i pracować, tutaj  widzących przyszłość swoich dzieci, 

otwartych na społeczne inicjatywy i drugiego człowieka, 

miejscem zrównoważonego rozwoju na bazie 

bogactwa natury i tradycji historycznych 

 
Pożądany stan to taki, w którym Gmina Szydłów jest gminą turystyczno-rolniczą, 

zapewniającą dobre warunki życia mieszkańcom dzięki zadbanemu otoczeniu, 
rozwiniętej infrastrukturze, bazie rekreacyjnej, kulturowo-oświatowej z własnym, dobrze 
rozwiniętym rynkiem usług. 

Wizja rozwoju społecznego gminy Szydłów jest spójna z zapisami zawartymi 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2004 – 2015, która zakłada 
wielofunkcyjny rozwój gminy z uwzględnieniem kwestii społecznych: rozwój 
mechanizmów powodujących wzrost aktywności gospodarczej i społecznej 
z uwzględnieniem pomocy dla najbardziej potrzebujących.  

 

 3.2. Cele 

 3.2.1. Cele główne i sposoby ich osiągania 

 
Cele strategiczne, a także cele operacyjne i szczegółowe oraz sposoby ich osiągania 

zostały nieznacznie zmodyfikowane w stosunku do celów określonych w poprzedniej 
perspektywie czasowej 2008 – 2015. 
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Rys. 16. Cel generalny, cele strategiczne i operacyjne 
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 3.2.2. Cele szczegółowe oraz kierunki działań 
 

Tab. 19. Cele operacyjne i zadania realizacyjne 

Lp. 
Zadania realizacyjne 

(projekt) 
Odpowiedzialny Realizatorzy 

Źródło 
finansowania 

Oczekiwane rezultaty Wskaźniki 
Wartość w 
roku 2015 

CEL STRATEGICZNY 1 

PARTYCYPACJA I AKTYWNOŚĆ 

Cel operacyjny  

1.1. WYPRACOWANIE KULTURY PARTNERSTWA I ZAUFANIA 

1.1.1. 
Spotkania, imprezy, przed- 
sięwzięcia integrujące różne 
grupy społeczne 

Gmina, GCK 

Gmina, GCK, 
GOPS, 
organizacje 
pozarządowe 

budżet gminy, 
wojewódzki, 
centralny, środki 
UE, dotacje, 
darowizny, 
sponsorzy 

wzrost poziomu 
integracji społecznej 

liczba spotkań, 
imprez, 
przedsięwzięć 

15 

1.1.2. Krajowa i zagraniczna 
wymiana dzieci i młodzieży 

Gmina, szkoły 
Gmina, szkoły, 
GCK, organizacje 
pozarządowe 

budżet gminy, 
środki UE, dotacje  

poznanie innych 
społeczności i kultur 

liczba wymian, 
liczba osób 
biorących udział 

0 

Cel operacyjny 
1.2. WYPRACOWANIE WARUNKÓW DO PODEJMOWANIA WSPÓŁPRACY I DZIAŁANIA 

1.2.1. Wyposażenie i adaptacja 
świetlic wiejskich 

Gmina, sołtysi 

Gmina, sołtysi, 
organizacje 
pozarządowe, 
jednostki OSP 

budżet gminy, 
fundusz sołecki, 
środki UE, dotacje 

powstanie dobrze 
wyposażonych 
świetlic wiejskich 
będących miejscem 
spotkań i podejmowa- 
nia wspólnych działań 

liczba 
zaadaptowa-
nych świetlic, 
lokali 

10 

1.2.2.  Promocja idei wolontariatu Gmina 

Gmina, GCK, GOPS, 
organizacje 
pozarządowe, 
szkoły 

budżet gminy 

Upowszechnienie 
informacji o wolantariacie, 
zaangażowanie 
społeczności do różnych 
działań wolontariackich 

liczba 
wolontariuszy 
w działaniach 

b/d 
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1.2.3.  Budowa placów 
rekreacyjnych i sportowych 

Gmina Gmina, sołtysi 
budżet gminy, 
fundusz sołecki 

powstanie obiektów 
służących rekreacji i 
uprawianiu sportu 

liczba 
zbudowanych 
obiektów 

5 

Cel operacyjny 
1.3. AKTYWNI SENIORZY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

1.3.1 Aktywizacja osób starszych Gmina, GCK, GOPS 

Gmina, GCK, 
organizacje 
pozarządowe, 
GOPS 

budżet gminy, 
środki UE, dotacje 

udział i 
zaangażowanie 
seniorów w różnych 
przedsięwzięciach 

liczba seniorów 
w działaniach, 
liczba seniorów 
należących do 
org. pozarz. 

50 

1.3.2. Ograniczanie skutków 
niepełnosprawności 

Gmina, GOPS  
Gmina, GOPS, 
PFRON, PUP 

PFRON, środki UE, 
PUP 

podejmowanie 
współpracy 
instytucjonalnej w 
zakresie rehabilitacji 
społecznej i 
zawodowej osób 
niepełnosprawnych 

liczba osób 
niepełno spraw-
nych objętych 
pracą socjalną / 
liczba nowych 
miejsc pracy dla 
os. niepełnospr. 

b/d 

1.3.3. Likwidacja barier 
architektonicznych 

Gmina Gmina 
budżet gminy, 
środki UE 

przystosowywanie 
budynków użytecz-
ności publicznej do 
wymagań os. 
niepełnosprawnych 

liczba budyn-
ków 
przystosowa-
nych do os. 
niepełnospr. 

0 

Cel operacyjny 
1.4. ZWIĘKSZENIE LICZBY ŹRÓDEŁ INSPIRACJI I INICJATYW 

1.4.1. Promocja „dobrych praktyk” 
(spójne z 1.5.4) 

Gmina 
Gmina, GCK, 
organizacje 
pozarządowe 

budżet gminy, 
środki UE 

zwiększenie źródeł 
inspiracji i inicjatyw 

liczba nowych 
inicjatyw 

2 

Cel operacyjny 
1.5. PROFESJONALIZACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I POPRAWA JAKOŚCI LIDERÓW 
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1.5.1. Analiza potrzeb organizacji 
pozarządowych 

Gmina 
Gmina, 
organizacje 
pozarządowe 

budżet gminy, 
środki własne 
organizacji 
pozarządowych 

uzyskanie informacji o 
skali i rodzajach 
potrzeb organizacji 
pozarządowych 

lista potrzeb 0 

1.5.2. Utworzenie gminnego „forum 
organizacji pozarządowych” 

Gmina 
Gmina, 
organizacje 
pozarządowe 

budżet gminy 

wspólna dyskusja nad 
lokalnymi problemami 
organizacji, współ- 
działanie z gminą w 
zakresie tworzenia 
corocznego programu 
współpracy 

liczba spotkań 
gmina – NGO 

1 

1.5.3. 
Stworzenie bazy danych o 
liderach zaangażowanych i 
liderach potencjalnych 

Gmina 
Gmina, 
organizacje 
pozarządowe 

budżet gminy 
określenie potencjału 
gminy w zakresie 
zasobów liderów 

stworzenie bazy 
danych 

0 

1.5.4. 
Szkolenia, warsztaty, wizyty 
studyjne dla członków NGO i 
liderów (spójne z 1.4.1) 

Gmina 
Gmina, 
organizacje 
pozarządowe 

środki UE 
podniesienie poziomu 
wiedzy i kompetencji  

liczba szkoleń, 
warsztatów, 
wizyt 
studyjnych 

0 

1.5.5 Dotacje na zadania publiczne 
realizowane przez NGO 

Gmina 

Gmina, samorząd 
powiatowy i 
wojewódzki, 
organizacje 
pozarządowe 

budżet gminy, 
powiatu, 
województwa 

realizacja zadań 
publicznych przez 
organizacje 
pozarządowe 

liczba 
przyznanych 
dotacji 

5 

Cel operacyjny 
1.6. ZWIĘKSZENIE LICZBY STOWARZYSZEŃ 

1.6.1. 
Rozwój umiejętności w 
zakresie zakładania 
organizacji pozarządowych 

Gmina 

Gmina, 
organizacje i 
instytucje 
wspierające III 
sektor 

środki UE, środki 
własne 
organizacji 

upowszechnienie 
wiedzy w zakresie 
zakładania 
stowarzyszeń i 
fundacji 

liczba 
powstałych 
stowarzyszeń 

1 
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1.6.2. 

Upowszechnianie wiedzy na 
temat prawa dotyczącego 
organizacji pozarządowych 
(ustawy, przepisy, 
rozporządzenia) 

Gmina 

Gmina, 
organizacje i 
instytucje 
wspierające III 
sektor 

budżet gminy, 
granty, dotacje 

wzrost poziomu wie-
dzy na temat przepi-
sów regulujących 
działalność organizacji 

liczba publikacji 
w lokalnych 
mediach, liczba 
spotkań z 
ekspertami 

0 

1.6.3. Promocja idei zrzeszania się Gmina 

Gmina, 
organizacje i 
instytucje 
wspierające III 
sektor 

budżet gminy, 
granty, dotacje 

wzrost poziomu wie-
dzy na temat korzyści 
wynikających ze 
zrzeszania się w 
organizacjach 

liczba publikacji 
w lokalnych 
mediach, liczba 
spotkań z 
ekspertami 

0 

CEL STRATEGICZNY 2 

WYSOKIE STANDARDY ŻYCIA 

Cel operacyjny  
2.1. EDUKACJA ŚRODOWISKOWA 

2.1.1. Szkolenia i kursy zawodowe, 
kursy przekwalifikowujące 

Gmina, PUP 

PUP, GOPS, ośro-
dki doskonalenia 
zawodowego, 
firmy prywatne i 
inne 

budżet państwa,  
środki UE, dotacje 
i inne 

większe kwalifikacje, 
wzrost aktywności 
zawodowej, 
zmniejszenie poziomu 
bezrobocia 

liczba szkoleń i 
kursów, liczba 
uczestników 

b/d 

2.1.2. 

Koła i sekcje zainteresowań 
dla dzieci i młodzieży m.in. 
taniec, rycerstwo, strzelec-
two, teatr, gra na 
instrumentach, plastyka, 
rękodzielnictwo 

GCK, szkoły, 
stowarzyszenia, 
parafie 

GCK, szkoły, 
organizacje 
pozarządowe, 
parafie 

budżet gminy, 
budżet państwa, 
środki UE, 
sponsorzy i 
darczyńcy, 
dotacje, 
wolontariat 

aktywne i pożyteczne 
spędzanie wolnego 
czasu, rozwijanie 
umiejętności, wzrost 
uczestnictwa miesz-
kańców w życiu 
kulturalnym gminy 

liczba kół i 
sekcji, liczba 
uczestników 

51 
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2.1.3. 

Organizacja aktywnych form 
spędzania czasu dla osób 
starszych np. poprzez wycie-
czki, wyjazdy do teatru, 
zajęcia rękodzielnicze, 
artystyczne, udział w wyda- 
rzeniach kulturalnych 

GCK, parafie 
GCK, organizacje 
pozarządowe, 
parafie 

budżet gminy, 
środki UE, 
instytucje 
wspomagające 
rozwój wsi, spon-
sorzy i darczyńcy, 
dotacje, wolon-
tariat i inne 

wzrost integracji 
społecznej, aktywne 
spędzanie czasu 
wolnego, ograniczenie 
wykluczenia 
społecznego i 
wyobcowania 

liczba 
wycieczek, 
zajęć, liczba 
uczestników 

10 

2.1.4. 
Organizacja imprez 
plenerowych, kulturalnych i 
sportowych 

GCK, Gmina 

GCK, Gmina, 
organizacje 
pozarządowe, 
kluby sportowe 

budżet gminy, 
środki UE, spon-
sorzy i darczyńcy, 
wolontariat i inne 

wzrost integracji 
społecznej, aktywne 
spędzanie wolnego 
czasu,  

liczba imprez, 
liczba 
uczestników 

9 imprez 

Cel operacyjny 
2.2. INNOWACJA SPOŁECZNA 

2.2.1. 

Spotkania, wykłady, 
warsztaty z ekspertami od 
innowacji społecznej dla 
społeczności lokalnej 

Gmina 

Gmina, Centrum 
Innowacji Społe-
cznej, inne 
organizacje od 
innowacji 
społecznej 

budżet gminy,  
środki UE 

wzrost aktywności 
liderów 

liczba spotkań, 
wykładów, 
warsztatów 

0 

2.2.2. 
Promocja powstawania firm 
rodzinnych 
wielopokoleniowych 

Gmina 

Gmina, PUP, 
lokalne 
inkubatory 
przedsiębiorczości 

budżet państwa, 
środki UE 

powstanie małych 
biznesów rodzinnych 
łączących doświad-
czenie (dziadkowie, 
rodzice) i nowe 
technologie (dzieci) 

liczba 
powstałych firm 
rodzinnych tego 
typu 

0 

Cel operacyjny 
2.3. AKTYWNE KREOWANIE RYNKU PRACY 

2.3.1. Badania nad potrzebami 
lokalnego rynku pracy 

Gmina, PUP Gmina, PUP 
budżet gminy, 
środki UE 

pełny obraz potrzeb 
rynku pracy 

liczba przepro-
wadzonych an-
kiet, liczba osób 
biorących udział 
w ankietach 

0 
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2.3.2. 

Promocja samozatrudnienia i 
stwarzanie warunków ułat-
wiających podjęcie własnej 
działalności gospodarczej 

Gmina, PUP 

Gmina, PUP, 
GOPS, ośrodki 
doskonalenia 
zawodowego, 
organizacje 
pozarządowe 

budżet gminy, 
środki UE,  
dotacje 

powstanie nowych 
miejsc pracy, 
zmniejszenie poziomu 
bezrobocia 

liczba rozpoczę- 
tych działalno- 
ści, liczba 
powstałych 
miejsc pracy, 
liczba udzielo- 
nych porad 

b/d 

2.3.3. 
Organizacja prac interwen- 
cyjnych, publicznych, 
społecznie użytecznych 

Gmina, PUP 

Gmina, PUP, 
GOPS, jednostki 
organizacyjne 
gminy, 
organizacje 
pozarządowe, 
firmy prywatne 

budżet państwa, 
środki UE, dotacje 
i inne 

wzrost aktywności 
zawodowej, 
ograniczenie 
bezrobocia 
ograniczenie patologii 
społecznych 

liczba osób 
korzystających z 
tych prac 

b/d 

2.3.4. Organizacja staży i przygoto-
wania zawodowego 

Gmina, PUP 

Gmina, PUP, 
jednostki organi-
zacyjne gminy, 
firmy prywatne, 
organizacje 
pozarządowe 

budżet państwa, 
środki UE, dotacje 
i inne 

zwiększenie kwalifi- 
kacji, nabycie 
doświadczenia i 
praktycznych 
umiejętności 

liczba odbytych 
staży i praktyk 
zawodowych 

b/d 

Cel operacyjny 

2.4. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA NAJUBOŻSZYCH OSÓB 

2.4.1. 

Identyfikowanie przyczyn 
ubóstwa i czynników 
powodujących korzystanie z 
pomocy społecznej 

GOPS GOPS 
budżet gminy, 
budżet państwa 

rozpoznanie 
problemów, analiza 
potrzeb 

liczba 
rozpoznanych 
problemów 

b/d 

2.4.2. Przeciwdziałanie patologiom 
społecznym 

GOPS, GKRPA 
GOPS, GKRPA, 
policja 

budżet gminy, 
budżet państwa 

poprawa 
bezpieczeństwa, 
poprawa warunków 
życia, profilaktyka 

liczba działań 
profilakty-
cznych, liczba 
interwencji 

b/d 
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2.4.3 
Pomoc osobom / rodzinom 
ubogim w formie celowej i 
rzeczowej 

GOPS 

GOPS, organizacje 
pozarządowe, 
osoby prywatne, 
grupy nieformalne 

budżet gminy, 
budżet państwa, 
dotacje, 
darowizny 

poprawa warunków 
życiowych 

liczba udzielo-
nych świadczeń, 
liczba rodzin 
korzystających z 
pomocy 

126 rodzin 

2.4.4. 

Pomoc rodzinom – w 
szczególności wielodzietnym 
i niepełnym w rozwiązywa-
niu problemów opiekuńczo-
wychowawczych 

GOPS 

GOPS, organizacje 
pozarządowe, 
osoby prywatne, 
grupy nieformalne 

budżet gminy, 
budżet państwa, 
dotacje, 
darowizny 

poprawa sytuacji 
finansowej 

liczba udzielo-
nych świadczeń, 
liczba rodzin 
korzystających z 
pomocy 

25 rodzin 

2.4.5. 
Pomoc dla dzieci rozpoczy-
nających rok szkolny z rodzin 
wielodzietnych i niepełnych 

GOPS, Zespół 
Obsługi Szkół 

GOPS, ZOS, 
organizacje 
pozarządowe, 
osoby prywatne, 
grupy nieformalne 

budżet gminy, 
budżet państwa, 
dotacje, 
darowizny 

poprawa sytuacji 
materialnej, 
zwiększenie 
motywacji do nauki 

liczba udzielo-
nych świadczeń, 
liczba rodzin 
korzystających z 
pomocy 

21 wypr. 
szkolnych 
104 
stypendia 
3 zasiłki 
szkolne 

2.4.6. 

Dożywianie osób, które 
własnym staraniem nie 
mogą zapewnić sobie posiłku 
(w szczególności dzieci) 

GOPS, szkoły 

GOPS, szkoły, 
organizacje 
pozarządowe, 
osoby prywatne, 
grupy nieformalne 

budżet gminy, 
budżet państwa, 
dotacje, 
darowizny 

ciepły posiłek w szkole 
dla każdego 
potrzebującego 
dziecka 

liczba udzielo-
nych świadczeń, 
liczba rodzin 
korzystających z 
pomocy 

133 osoby 
95 uczniów 

2.4.7. 

Pomoc niepełnosprawnym i 
długotrwale chorym na 
pokrycie kosztów zakupu 
leków lub środków 
medycznych 

GOPS 

GOPS, organizacje 
pozarządowe, 
osoby prywatne, 
grupy nieformalne 

budżet gminy, 
budżet państwa, 
dotacje, 
darowizny 

poprawa sytuacji 
finansowej osób 
korzystających z 
pomocy 

liczba udzielo-
nych świadczeń, 
liczba rodzin 
korzystających z 
pomocy 

50 rodzin 

2.4.8. 
 

Kierowanie do Domów 
Opieki Społecznej osób 
wymagających całodobowej 
opieki 

GOPS GOPS 

budżet gminy, 
budżet państwa, 
dotacje, 
darowizny 

zapewnienie 
całodobowej opieki 
 

liczba udzielo-
nych świadczeń, 
liczba rodzin 
korzystających z 
pomocy 
 

3 nowe 
osoby; 
 
odpłatność 
za 12 osób 
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Cel operacyjny 
2.5.  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

2.5.1. 

Organizowanie przedsię-
wzięć edukacyjno-informa-
cyjnych poświęconych 
przestępczości, narkotykom, 
nadużywaniu alkoholu 

Szkoły, GKRPA 
Szkoły, GKRPA, 
policja 

budżet gminy 

wzrost świadomości 
wśród dzieci i 
młodzieży jakie niesie 
za sobą przestępczość, 
narkotyki, alkohol 

liczba 
zorganizowa-
nych 
przedsięwzięć 

0 

2.5.2. Patrolowanie miejsc 
publicznych w gminie 

Policja 
Policja, 
mieszkańcy 

budżet państwa 
zwiększenie 
bezpieczeństwa w 
miejscach publicznych 

liczba patroli b/d 

2.5.3. 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
na drogach poprzez budowę 
odpowiedniej infrastruktury, 
organizację dowozu dzieci do 
szkół 

Gmina, Zespół 
Obsługi Szkół 

Gmina, Zespół 
Obsługi Szkół 

budżet gminy, 
środki UE 

zwiększenie 
bezpieczeństwa 
mieszkańców na 
drogach 

km wyremonto-
wanych dróg, 
chodników / 
liczba dowożo-
nych dzieci 

b/d 

CEL STRATEGICZNY 3 

MODERNIZACJA SPOŁECZNA 

Cel operacyjny  
3.1. PODNIESIENIE KWALIFIKACJI 

3.1.1. Doskonalenie zawodowe 
pracowników GOPS 

GOPS 
GOPS, instytucje 
szkolące 

budżet gminy, 
budżet państwa, 
środki UE 

podniesienie poziomu 
kwalifikacji 

liczba odbytych 
szkoleń 

18 

3.1.2. 
Doskonalenie zawodowe 
pracowników 
samorządowych 

Urząd Gminy  
Urząd Gminy, 
instytucje 
szkolące 

budżet gminy, 
budżet państwa, 
środki UE 

podniesienie poziomu 
kwalifikacji 

liczba odbytych 
szkoleń 

b/d 

3.1.3. Organizacja szkoleń dla 
bezrobotnych 

PUP, GOPS 
PUP, GOPS, Urząd 
Gminy 

budżet państwa, 
środki UE 

podniesienie poziomu 
kwalifikacji 

liczba odbytych 
szkoleń 

b/d 

3.1.4. Organizacja kursów 
przekwalifikowujących 

PUP, GOPS 
GOPS, PUP, ZDZ, 
Urząd Gminy 

budżet państwa, 
środki UE 

wzrost atrakcyjności 
jednostki na rynku pracy 

liczba osób 
biorących udział 
w kursach 

6 (GOPS) 



 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szydłów na lata 2016 – 2023  

 50 

Cel operacyjny 
3.2. ELASTYCZNOŚĆ SPOŁECZNA, OTWARTOŚĆ NA ZMIANY I NOWOŚCI 

3.2.1. 
Kursy obsługi komputera i 
Internetu dla osób 
wykluczonych cyfrowo 

Urząd Gminy 

Urząd Gminy, 
Stowarzyszenie 
„Miasta w 
Internecie”, GCK 

środki UE, budżet 
gminy 

nabycie nowych 
umiejętności 

Liczba 
przeszkolonych 
osób 

0 

Cel operacyjny 
3.3. KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI W ZAKRESIE WIZJI ROZWOJU 

3.3.1. Konsultacje społeczne 
poprzez zebrania wiejskie 

Urząd Gminy Urząd Gminy budżet gminy 
poznanie opinii 
mieszkańców 

liczba zebrań 15 

3.3.2. 
Badanie oczekiwań 
mieszkańców poprzez 
ankiety 

Urząd Gminy, GCK Urząd Gminy, GCK budżet gminy 
poznanie oczekiwań 
mieszkańców 

liczba ankiet, 
liczba osób 
biorących udział 
w ankietach 

3 ankiety 

3.3.3. Poddawanie opinii publicznej 
dokumentów strategicznych 

Urząd Gminy Urząd Gminy budżet gminy 
poznanie opinii 
mieszkańców na 
temat dokumentów  

liczba 
dokumentów 
poddanych 
opinii, liczba 
opinii 

1 
dokument 

Cel operacyjny 
3.4. WZMOCNIENIE ROLI RODZINY W ZAKRESIE SPOŁECZNYM I EKONOMICZNYM 

3.4.1. Powiększenie oferty 
kulturalnej dla rodzin 

GCK 
GCK, szkoły, 
organizacje 
pozarządowe 

budżet gminy, 
środki UE, 
dotacje, 
darowizny 

wzmocnienie 
integracji rodzin 

liczba 
przedsięwzięć 
kulturalnych dla 
rodzin 

9 

3.4.2. Działania integrujące 
pokolenia 

GCK, szkoły 
GCK, szkoły, 
organizacje 
pozarządowe 

budżet gminy, 
środki UE, 
dotacje, 
darowizny 

wzrost poziomu 
integracji społecznej 

liczba 
przedsięwzięć 
integrujących 
pokolenia 

3 
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Tab. 20. Harmonogram realizacji zadań 
 

Działania Lata 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Cel operacyjny 1.1. 

Działanie 1.1.1. X X X X X X X X 

Działanie 1.1.2. X X X X X X X X 

Cel operacyjny 1.2. 

Działanie 1.2.1. X X X X X X X X 

Działanie 1.2.2. X X X X X X X X 

Działanie 1.2.3 X X X X X X X X 

Cel operacyjny 1.3. 

Działanie 1.3.1. X X X X X X X X 

Działanie 1.3.2. X X X X X X X X 

Działanie 1.3.3. X X X X X X X X 

Cel operacyjny 1.4. 

Działanie 1.4.1. X X X X X X X X 

Cel operacyjny 1.5. 

Działanie 1.5.1. X X X X X X X X 

Działanie 1.5.2. X X X X X X X X 

Działanie 1.5.3.  X  X  X  X 

Działanie 1.5.4. X X X X X X X X 

Działanie 1.5.5. X X X X X X X X 

Cel operacyjny 1.6. 

Działanie 1.6.1. X X X X X X X X 

Działanie 1.6.2. X X X X X X X X 

Działanie 1.6.3. X X X X X X X X 

Cel operacyjny 2.1. 

Działanie 2.1.1. X X X X X X X X 

Działanie 2.1.2. X X X X X X X X 

Działanie 2.1.3. X X X X X X X X 

Działanie 2.1.4. X X X X X X X X 

Cel operacyjny 2.2. 
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Działanie 2.2.1. X X X X X X X X 

Działanie 2.2.2. X X X X X X X X 

Cel operacyjny 2.3. 

Działanie 2.3.1. X X X X X X X X 

Działanie 2.3.2. X X X X X X X X 

Działanie 2.3.3. X X X X X X X X 

Działanie 2.3.4. X X X X X X X X 

Cel operacyjny 2.4. 

Działanie 2.4.1. X X X X X X X X 

Działanie 2.4.2. X X X X X X X X 

Działanie 2.4.3. X X X X X X X X 

Działanie 2.4.4. X X X X X X X X 

Działanie 2.4.5. X X X X X X X X 

Działanie 2.4.6. X X X X X X X X 

Działanie 2.4.7. X X X X X X X X 

Działanie 2.4.8. X X X X X X X X 

Cel operacyjny 3.1. 

Działanie 3.1.1. X X X X X X X X 

Działanie 3.1.2. X X X X X X X X 

Działanie 3.1.3. X X X X X X X X 

Działanie 3.1.4. X X X X X X X X 

Cel operacyjny 3.2. 

Działanie 3.2.1. X X X X X X X X 

Cel operacyjny 3.3. 

Działanie 3.3.1. X X X X X X X X 

Działanie 3.3.2. X X X X X X X X 

Działanie 3.3.3. X X X X X X X X 

Cel operacyjny 3.4. 

Działanie 3.4.1. X X X X X X X X 

Działanie 3.4.2. X X X X X X X X 
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 3.3. Hierarchia celów rozwoju 

Pod względem ważności problemów społecznych cele rozwoju uszeregowano 
w następujący sposób: 

 
1. PARTYCYPACJA i AKTYWNOŚĆ 
2. MODERNIZACJA SPOŁECZNA 
3. WYSOKIE STANDARDY ŻYCIA 

 
Uznano, że najważniejszym celem jest zaktywizowanie społeczeństwa i wzrost 

zaangażowania przeciętnego mieszkańca w sprawy ogółu. Aktywne społeczeństwo to 
społeczeństwo zaradne, samo generujące miejsca pracy i podwyższające standardy życia.  
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4. Finansowanie strategii 

Zidentyfikowane cele i działania dotyczące rozwiązywania problemów społecznych 
w gminie wymagają odpowiednich źródeł finansowania. Przewidywane źródła 
finansowania strategii to: 
środki finansowe wewnętrzne (środki budżetowe, sponsoring, środki własne): 

 Środki pochodzące z budżetu gminy w zakresie finansowania zadań własnych 
gminy w zakresie pomocy społecznej oraz w innych obszarach ujętych w strategii; 

 Środki pochodzące z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez 
administrację rządową; 

 Środki budżetu samorządu powiatowego, samorządu województwa; 

 Środki od sponsorów indywidualnych. 
środki finansowe zewnętrzne (programy pomocowe): 

 Programy Unii Europejskiej; 

 Programy bilateralne; 

 Fundusze organizacji międzynarodowych; 

 Krajowe fundusze publiczne (np. PFRON); 

 Fundusze prywatne, środki fundacji. 
 

4.1. Środki pochodzące z Unii Europejskiej 

Program Wiedza Edukacja Rozwój 
Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI), a także z budżetu 
państwa. Na realizację Programu przeznaczone zostanie ponad 5,4 mld euro, w tym 
ponad 2 mld euro na wsparcie osób młodych.    
Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez 
zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę 
ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, 
edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia. 
W odniesieniu do niniejszej strategii warto zwrócić na następujące obszary wsparcia: 

 Osoby młode na rynku pracy (alokacja 2 035 mln euro) 
wsparcie ludzi młodych do 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które 

nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu poprzez m.in. pomoc w zakresie określenia 
ścieżki zawodowej, szkolenia i egzaminy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie, 
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie w zakresie mobilności 
międzysektorowej i geograficznej. Integralną częścią działań wspierających osoby młode 
jest Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 Poprawa efektywności wybranych polityk publicznych (878 mln euro) 
np. działania wspierające rozwój przedsiębiorstw i ich pracowników, modernizacja 

instytucji rynku pracy, poprawa jakości działań skierowanych do osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, 
rozwój ekonomii społecznej, podnoszenie jakości systemu oświaty i rozwój edukacji, 



 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szydłów na lata 2016 – 2023  

 55 

usprawnienie procesu stanowienia prawa i działania wymiaru sprawiedliwości, 
podnoszenie jakości usług administracyjnych.  

 Innowacje społeczne (711 mln euro) 
dotyczące wszystkich obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego (np. 

wypracowanie i przetestowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań istniejących 
problemów w obszarze rynku pracy, integracji społecznej, kształcenia przez całe życie, 
zdrowia oraz modernizacji administracji publicznej). 

 Wsparcie dla obszaru zdrowia (357 mln euro) 
np. programy profilaktyczne, kształcenie kadr medycznych, poprawa efektywności 

i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://www.power.gov.pl/ 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ) 

RPO stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, uwzględniając przy 
tym pożądane kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych 
dokumentach strategicznych. Celem RPOWŚ 2014-2020 jest zdynamizowanie rozwoju 
gospodarki województwa, w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne i wzrost 
poziomu kapitału społecznego. 

Polityka rozwoju regionu realizowana w oparciu o RPO skoncentrowana została na 
umacnianiu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej oraz budowaniu 
potencjału regionalnych przedsiębiorstw, obejmując obszary takie jak: 

 B+R, 

 przedsiębiorczość, 

 zasobooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę, 

 inkluzję społeczną osób wykluczonych, 

 redukcję bezrobocia, 

 podniesienia jakości świadczonych usług społecznych i publicznych, 

 nowoczesną komunikację 

 rynek pracy, 

 włączenie społeczne, 

 rozwój edukacji. 
 
Na realizację Programu zostanie przeznaczone 1 364 mln euro, z czego EFRR stanowi 980 
mln euro, natomiast EFS 383 mln euro. Środki z obu funduszy będą się uzupełniać 
i pozwolą na bardziej kompleksowe działania. 
Więcej informacji na stronie: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl  
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) 

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, 
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz 
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program będzie realizował 
wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie: 

 Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach 
wiejskich. 

 Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie 
rentowności gospodarstw rolnych. 

https://www.power.gov.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
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 Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie. 

 Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa 
i leśnictwa. 

 Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na 
gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, 
spożywczym i leśnym. 

 Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie 
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. 

 
Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 
wyniosą ponad 13,5 mld euro. W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 
15 działań. Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do 
sektora rolnego. Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego 
wsparcia. W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 
kontynuowane będą działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy 
i rozwoju wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, które będą realizowane 
zarówno w ramach odrębnych działań, jak również poprzez działanie Leader. 
Kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) wzmocni realizację 
oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.  
Więcej o programie na stronie: http://www.minrol.gov.pl 

4.2. Programy bilateralne i międzynarodowe 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą 
bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach 
szwajcarskiej pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do 
niej 1 maja 2004 r. Dla Polski Fundusz Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków 
(ok. 489 mln CHF). Z programu tego wspierane są m.in. projekty z obszaru rozwoju 
społecznego i zasobów ludzkich: 

 ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa 
opieki społecznej), 

 badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze). 
Więcej na stronie: https://www.programszwajcarski.gov.pl 

4.3. Fundusze krajowe  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, 

którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 
Środki PFRON przeznaczane są między innymi na: 
• dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, 
• zatrudnianie osób niepełnosprawnych, 
• przystosowanie nowych i istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 
• sport i rekreację osób niepełnosprawnych, 
• zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 
• likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych, 

http://www.minrol.gov.pl/
https://www.programszwajcarski.gov.pl/
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• wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, 
• realizację programów własnych 
Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez 
uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminy.  
Cele operacyjne programu to:  
a) poprawa warunków kształcenia uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, 
zamieszkującymi gminy,  
b) umożliwienie uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności 
fizycznej i psychicznej,  
c) likwidacja barier transportowych utrudniających lub uniemożliwiających pobieranie 
przez uczniów nauki. 
Celem programu jest również wzrost udziału osób niepełnosprawnych zamieszkujących 
gminy w ogólnej liczbie osób pobierających naukę na poziomie ponadgimnazjalnym.  
 

4.4. Fundusze prywatne, środki fundacji (przykłady) 

Fundacja Wspomagania Wsi 
Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym 

inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast oraz 
inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich. Fundacja 
wspiera również rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii. 

Obecne działania Fundacji obejmują udzielanie mikropożyczek przedsiębiorcom 
rozwijającym działalność pozarolniczą (głównie z obszaru Polski Wschodniej). Od kilku lat 
Fundacja prowadzi także program „ABC przedsiębiorczości na wsi” podnoszący poziom 
wiedzy finansowej rolników. Na Podlasiu promuje przedsiębiorczość i dziedzictwo 
kulturowe wsi poprzez wsparcie ludowych twórców. Dziedzictwo wsi to także odrębny 
program, w ramach którego odbywają się konferencje w różnych regionach kraju. 

Fundacja prowadzi również szereg programów poświęconych edukacji liderów 
organizacji wiejskich i wójtów (w ramach Akademii Wójta). Ponadto każdego roku 
w maju, wraz z innymi partnerami, organizuje w Marózie spotkania działaczy wiejskich 
z całej Polski. W ramach wspierania aktywnych społeczności lokalnych redaguje portal 
Witryna Wiejska. A dzięki serwisowi Wszechnica umożliwia dostęp do wykładów, debat 
i wystąpień najwyższej klasy wykładowców i ekspertów z różnych dziedzin mieszkańcom 
małych miejscowości. 
  Fundacja realizuje swoje cele poprzez: udzielanie dotacji lub zwrotnej pomocy 
finansowej, prowadzenie doradztwa techniczno-ekonomicznego, prowadzenie szkoleń, 
popularyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, organizowanie wymiany młodzieży, 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez bezpośrednie prowadzenie inicjowanych przez 
siebie przedsięwzięć lub w formach pośrednich, poprzez udzielanie pomocy 
organizacyjnej lub finansowej instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym.  
 
Fundacja Batorego 

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – 
społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy 
swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. 

Do priorytetowych zadań Fundacji należy: 
- poprawa jakości polskiej demokracji 
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- wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym 
- rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej 
Fundacja prowadzi też działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży 

z uboższych środowisk. 
Podstawową metodą działania Fundacji jest udzielanie dotacji na przedsięwzięcia 

podejmowane przez organizacje pozarządowe. Fundacja realizuje też własne projekty: 
prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie 
instytucji publicznych, organizuje konferencje i debaty, warsztaty i spotkania, wydaje 
publikacje. 
 
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 

Misją Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy jest wspieranie prac na rzecz dobra 
publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki socjalnej. 
Fundacja Kronenberga realizuje swoje zadanie między innymi poprzez: 

- udzielanie wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom skutecznie działającym w zakresie 
obszarów tematycznych, stanowiących przedmiot zainteresowania Fundacji 
- tworzenie nowoczesnych programów edukacyjnych, pomocnych w kształceniu 
dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej 
- przyznawanie w imieniu Fundatora corocznej nagrody za szczególne osiągnięcia 
w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów 

- udzielanie wsparcia organizacjom skutecznie działającym na rzecz zreformowania 
edukacji ekonomicznej i nauki przedsiębiorczości w celu dostosowania jej do potrzeb 
gospodarki rynkowej 
- dotowanie szczególnie wartościowych działań edukacyjnych w zakresie kultury, ze 
szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzictwa kulturowego, 

    - wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie wyżej wymienionych celów. 
 
Fundacja PZU 

Misję Fundacji definiuje hasło „Pomagamy pomagać”, a jej działalność dotyczy przede 
wszystkim wsparcia dla nowatorskich inicjatyw podnoszących jakość życia 
i przeciwdziałających wykluczeniom oraz realizowanie programów edukacyjnych, 
projektów z obszaru kultury, sztuki i ochrony zdrowia. Bardzo ważną częścią działalności 
Fundacji PZU jest także opieka nad Pracownikami Grupy PZU, którzy znaleźli się w ciężkiej 
sytuacji życiowej. 
Głównymi obszarami wsparcia ze strony Fundacji PZU są: 

 Edukacja rozumiana jako wspieranie rozwoju indywidualnego i grup społecznych 
oraz zapobieganie powstawaniu różnic w wykształceniu i edukacji dzieci 
z terenów wiejskich i w małych miastach.  

 Opieka społeczna mająca na celu przede wszystkim zapobieganie marginalizacji 
społecznej i wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością.  

 Ochrona zdrowia obejmująca pomoc w zakupie sprzętu medycznego (jak pompy 
insulinowe, respiratory dla noworodków), rehabilitacyjnego i współfinansowanie 
kosztów leczenia osobom w szczególnie trudnej sytuacji finansowej. 

 
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, 
działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz 
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aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach 
wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach 
edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczął swoją działalność w 1990 roku 
w wyniku umowy pomiędzy rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. 
Bezpośredni nadzór nad działaniami Fundacji, przez pierwsze lata jej istnienia, pełniła 
Komisja Europejska. Środki finansowe na działalność Funduszu pochodzą ze sprzedaży 
pomocy żywnościowej przyznanej Polsce przez organizacje międzynarodowe. 
Profesjonalne gospodarowanie i inwestowanie kapitału początkowego, pozwoliło 
Fundacji na usamodzielnienie się. Obecnie, większość działań prowadzonych przez 
EFRWP finansowana jest ze środków własnych. 
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5. Zarządzanie realizacją strategii 
Wdrażanie każdego dokumentu strategicznego opiera się na pewnym, powtarzalnym 

schemacie. Podstawowym założeniem strategii jest określenie celów i horyzontów 
czasowych ich osiągania. Aby osiągnąć zamierzone cele strategiczne należy zrealizować 
cele operacyjne i składające się na nie działania. W trakcie ich realizacji należy prowadzić 
monitoring wskaźników poszczególnych zadań – czy działania te, przynoszą oczekiwane 
rezultaty? Zebrane muszą zostać zinterpretowane i poddane ocenie – tym samym 
następować będzie ewaluacja strategii, która dostarczy informacji o stopniu jej realizacji. 
W wyniku ewaluacji mogą pojawić się propozycje korekt zapisów strategii. 

 

 5.1. Określenie osób odpowiedzialnych za koordynację 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych zawiera zadania realizacyjne leżące 
w kręgu zainteresowań i kompetencji szerokiego grona instytucji, organizacji społecznych 
i środowisk – nie tylko o zasięgu gminnym ale także powiatowym czy wojewódzkim. Ich 
realizacja będzie miała wpływ na całe społeczeństwo Gminy Szydłów. Działania mające 
na celu wdrażanie zapisów strategii będą wymagały współpracy i koordynacji pomiędzy 
zainteresowanymi stronami. Najbardziej naturalnym koordynatorem będzie Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, który powinien zarządzać procesem wdrażania 
strategii. Dla powodzenia realizacji dokumentu GOPS nie może, rzecz jasna, być 
pozostawiony sam sobie. Wdrażanie dokumentu musi odbywać się przy aktywnym 
współuczestnictwie innych instytucji i organizacji oraz samego społeczeństwa. 
Zarządzeniem Wójta zostanie powołany kilkuosobowy zespół ds. wdrażania strategii, 
w którego składzie znajdą się pracownicy GOPS, Urzędu Gminy, członków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych instytucji. Partnerami przy 
realizowaniu strategii mogą być następujące instytucje: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, 
Urząd Gminy w Szydłowie, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, 
Starostwo Powiatowe w Staszowie, 
Komenda Powiatowa Policji w Staszowie, 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 
Szkoły podstawowe, przedszkole i gimnazjum z terenu Gminy Szydłów, 
Szkoły średnie z terenu powiatu staszowskiego, buskiego i Chmielnika, 
Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie, 
Organizacje pozarządowe, 
Parafie, 
Przedsiębiorcy, 
Media lokalne i regionalne. 
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 5.2. Wskazanie sposobów i częstotliwości dokonywania oceny 

Tak jak wspomniano we wstępie rozdziału 4, istnieje potrzeba stałego monitorowania 
wskaźników poszczególnych zadań i cykliczna ich ocena. W przypadku Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szydłów najlepszym rozwiązaniem będzie 
roczny cykl monitoringu wdrażanego dokumentu. Zespół ds. wdrażania strategii 
powinien spotykać się corocznie w I kwartale roku w celu oceny stanu realizacji zapisów 
dokumentu i osiągania poszczególnych celów operacyjnych. Zespół na swoim 
posiedzeniu powinien dysponować pełnymi danymi o przebiegu poszczególnych działań. 
Dane na ten temat powinny napływać od instytucji i organizacji wdrażających 
poszczególne działania. Sprawozdania i inne dokumenty, takie jak ankiety, wywiady, 
powinny być dostarczane wcześniej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zespół 
będzie dokonywał oceny zadań realizowanych w roku poprzednim, identyfikował 
i analizował problemy jakie napotkano podczas realizacji. Następnie zespół zaproponuje 
ewentualne zmiany bądź korekty. 

 5.3. Wskazanie osób i sposobów dokonywania aktualizacji 

Coroczny monitoring strategii powinien nasunąć wnioski, co do zaistnienia potrzeby 
aktualizacji dokumentu. Jeżeli zespół ds. wdrażania strategii uzna, że niektóre zapisy 
powinny zostać zaktualizowane, to wystąpi z wnioskiem do Wójta Gminy w celu 
uruchomienia procedury aktualizacyjnej. Do aktualizacji strategii powinien zostać 
powołany zespół zarządzeniem Wójta Gminy Szydłów. W jego skład powinny wejść osoby 
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy w Szydłowie. Razem z zespołem 
powinny współpracować osoby z organizacji zainteresowanych kwestiami społecznymi, 
które wyrażą chęć uczestnictwa w procesie aktualizacyjnym strategii. Prace 
aktualizacyjne powinny być poprzedzone zebraniem danych statystycznych na temat 
demografii, sytuacji społeczno-gospodarczej i innych odnoszących się do kwestii 
społecznych z ostatnich dwóch lat. Uwidoczni to trendy jakie zaszły od chwili uchwalenia 
strategii do momentu podjęcia procesu aktualizacji. Bardzo istotną kwestią jest poznanie 
opinii mieszkańców na temat problemów i deficytów społecznych Gminy oraz ich 
oczekiwań w tej kwestii. Po zebraniu tych danych odbędą się warsztaty aktualizacyjne, na 
których zaprezentowane zostaną zebrane dane, wyodrębnione zostaną te elementy 
strategii, które powinny zostać zaktualizowane. Nastąpi także hierarchizacja 
poszczególnych celów i działań w ramach celów operacyjnych. 

W trakcie aktualizacji strategii, zespół powinien brać pod uwagę nie tylko istniejące 
już zapisy w dokumencie ale także (o ile zajdzie taka potrzeba) tworzyć nowe, wynikające 
z nowych uwarunkowań społecznych i prawnych. 

 5.4. Zdefiniowanie wskaźników monitorowania strategii 

Wskaźniki monitorowania strategii zostały określone w rozdziale 3.2.2. Cele 
szczegółowe oraz kierunki działań. Do najważniejszych należą: 

 Liczba świadczeń udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorelowana 
z liczbą rodzin korzystających z pomocy; 

 Wzrost ilości podmiotów gospodarczych w gminie, w szczególności firm 
jednoosobowych i rodzinnych a w rezultacie wzrost liczby miejsc pracy. Wskaźnik ten, 
pomimo wzrostu w ostatnich latach, ciągle pozostaje na niskim poziomie w stosunku 
do średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej; 
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 Ilość zbudowanych placów rekreacyjnych i sportowych, dzięki którym możliwe będzie 
przeprowadzanie zajęć sportowych i rekreacyjnych a co za tym idzie – zwiększenie 
poziomu integracji społecznej; 

 Liczba budynków użyteczności publicznej przystosowana dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 

 Ilość kilometrów wyremontowanych dróg, chodników a przez to zwiększenie 
bezpieczeństwa uczestników ruchu na drogach; 

 Liczba wolontariuszy działających na terenie Gminy; 

 Liczba nowych inicjatyw na podstawie pomysłów własnych lub inspirowanych 
z zewnątrz poprzez dobre praktyki; 

 Liczba spotkań różnych środowisk mających na celu wspólne działania, 
w szczególności spotkania na linii „władze samorządowe – III sektor”, 

 Liczba osób biorących udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach, wykładach, 
warsztatach, stażach, wizytach studyjnych – zarówno dla liderów społecznych jak i dla 
bezrobotnych (aktywizacja zawodowa); 

 Liczba nowopowstałych stowarzyszeń oraz liczba działań profesjonalizujących 
istniejące organizacje; 

 Liczba seniorów należących do stowarzyszeń i biorących udział w przedsięwzięciach; 

 Liczba imprez (kulturalnych, sportowych, plenerowych) i innych przedsięwzięć dla 
rodzin i międzypokoleniowych;  

 Liczba publikacji w lokalnych mediach, liczba spotkań z ekspertami korelujących 
z działaniami zapisanymi w niniejszej strategii; 

 Liczba uczestników w kołach zainteresowań, sekcjach, zajęciach pozaszkolnych 
i pozazawodowych; 

 Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych w formie zebrań wiejskich, ankiet 
i innych badaniach opinii społecznej; 

 Liczba działań profilaktycznych i liczba interwencji zapobiegających patologiom 
społecznym; 

Do monitorowania ogólnej sytuacji społecznej Gminy posłużą także dane Głównego 
Urzędu Statystycznego, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych 
jednostek oraz organizacji biorących udział w realizacji działań zapisanych w niniejszej 
strategii. 

 5.5. Określenie powiązań z innymi dokumentami strategicznymi 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szydłów na lata 2016 – 2023 
jest spójna z następującymi dokumentami: 

 Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020; 
Strategia niniejsza zgodna jest w szczególności z działaniami w ramach 
Celu strategicznego 1.2 – Poprawa infrastruktury społecznej i usług publicznych, czyli 
wzrost kapitału społecznego, wsparcie zatrudnienia i wyższa jakość życia w Regionie 
obejmującego: 
- wspieranie zatrudnienia, włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa; 
- usprawnienie materialne i organizacyjne takich instytucji jak m.in.: szpitale, 
sanatoria, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, szkoły, przedszkola, 
obiekty kultury, obiekty sportowe, instytucje administracji publicznej, organizacje 
pozarządowe; 
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- wspieranie rozbudowy infrastruktury mieszkaniowej umożliwiającej zakładanie 
rodzin ludziom młodym i skłaniającej do osiedlania się; 
- wspieranie instytucji publicznych działających w obszarze bezpieczeństwa 
publicznego i ratownictwa oraz systemów bezpieczeństwa cyfrowego; 
- poprawę jakości i dostępności usług świadczonych przez regionalne instytucje 
pomocy i integracji społecznej, poprzez stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia 
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania dysfunkcjom; 
- tworzenie na poziomie regionalnym i lokalnym systemowych rozwiązań 
wzmacniających więzi społeczne mieszkańców oraz umożliwiających likwidację barier 
dla społecznej i obywatelskiej aktywności mieszkańców (szczególnie młodzieży); 
- rozwój sektora ekonomii społecznej oraz sektora organizacji pozarządowych, jako 
istotnych elementów systemu zaspokajania potrzeb społecznych. 
Celu strategicznego 3.1 – Sprzyjanie kumulowaniu kapitału ludzkiego, czyli zdrowi, 
kreatywni i wykształceni ludzie jako podstawa myślenia o pomyślnej przyszłości 
obejmującego m.in.: 
- wprowadzanie i promowanie elastycznych form zatrudnienia; 
- rozwój systemu usług umożliwiających zapobieganie występowaniu różnych form 
wykluczenia społecznego w szczególności wobec osób starszych, a także 
niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych oraz dzieci 
pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych; 
- powstrzymanie procesów emigracji, szczególnie osób młodych i wykształconych 
oraz stymulowanie procesów reemigracji i imigracji; 
- koncentrację na eliminacji strukturalnych niedopasowań na rynku pracy; 
- wspieranie, poprawę dostępności i wzrost efektywności kształcenia ustawicznego; 
- efektywną opiekę zdrowotną - poprawę poziomu zdrowia oraz propagowanie 
zdrowego trybu życia; 
- sprzyjanie postawom kreatywnym, otwartym na poprawę komunikacji i współpracy; 
- wsparcie przemysłu twórczego oraz przedsiębiorczości w kulturze i edukacji; 
- działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród dzieci 
i młodzieży, jako ważnego czynnika sprzyjającego kreowaniu postaw prospołecznych, 
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz promocji zdrowego trybu życia; 
- propagowanie, szczególnie wśród młodych mieszkańców regionu, wolontariatu 
i innych form aktywności społecznej i obywatelskiej, umożliwiających podniesienie 
kompetencji społecznych, budowę więzi ze swoim regionem oraz zdobycie 
pierwszego doświadczenia; 
Celu strategicznego 5.1 – Rozwój usług publicznych 
obejmującego m.in.: 
- poprawę dostępności i jakości opieki medycznej na terenach wiejskich; 
- zwiększanie dostępności i jakości usług edukacyjnych (w tym edukacji 
przedszkolnej); 
- znaczącą poprawę dostępności do miejskich rynków pracy; 
- poprawę dostępności i jakości infrastruktury sportowo - rekreacyjnej. 
 

 Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2000 – 2015; 
Zgodność z Priorytetem 3.2. Wspieranie działalności związków sportowych oraz 
klubów, organizowanie rozgrywek i festynów oraz innych imprez o charakterze 
masowym oraz z Priorytetem 6.2. Podnoszenie atrakcyjności miejsca zamieszkania 
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poprzez rozwój i upowszechnienie usług, a także zwiększanie dostępu do dóbr 
codziennego użytku. Rozwój systemów opieki zdrowotnej oraz pomocy socjalnej dla 
najuboższych. 
 

 Projektem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2015 
– 2020 w zakresie IV Celu strategicznego „Opieka zdrowotna, pomoc społeczna 
i psychologiczna, wsparcie osób z dysfunkcjami” a w szczególności z trzema celami 
operacyjnymi: 
IV.3. Poprawa możliwości zabezpieczenia potrzeb środowiska osób zagrożonych 
depresją, nałogami, patologiami i wykluczeniem społecznym. 
IV.4. Doskonalenie oraz poszerzenie zakresu świadczeń dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną ze sprzężeniami. Stworzenie kompleksowego programu 
opieki z możliwością objęcia nią wszystkich potrzebujących z terenu powiatu. 
IV.5. Stworzenie na bazie stowarzyszeń i wolontariatu programu działań na rzecz 
dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją i biedą, euro sierot i z rodzin 
patologicznych. 
Niniejszy dokument jest również zgodny z VI Celem Strategicznym tj. „Poprawa 
bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałanie zagrożeniom” a w szczególności z trzema 
celami operacyjnymi: 
VI.2. Tworzenie należytych warunków do sprawnego funkcjonowania służb 
odpowiedzialnych za sprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli, 
głównie policji, państwowej i ochotniczej straży pożarnej. 
VI.4. Poprawa stanu dróg w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa, a także 
infrastruktury w miejscach rekreacji i wypoczynku. 
VI.5. Program profilaktyki wśród dzieci i młodzieży dotyczący: bezpieczeństwa 
w ruchu drogowych, zagrożeń nałogami i przestępczością. 
 

 Projektem Strategii Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016 – 2023, w szczególności: 
 
Działanie 1.2.2. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych 
1. Modernizacja istniejącej infrastruktury placówek dydaktycznych oraz wyposażenie 
w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych. 
2. Rozszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, edukacyjno-
wychowawczych, doradczych, psychologiczno-pedagogicznych w szkołach 
podstawowych i gimnazjum. 
3. Rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli. 
4. Podnoszenie jakości usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
rozszerzenie oferty usług specjalistycznych wraz z modernizacją i przebudową 
budynku SPZOZ w Szydłowie. 
6. Rozszerzanie oferty usług związanych z opieką osób starszych i niepełnosprawnych. 
7. Organizacja nowych i rozwijanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego 
i opieki żłobkowej wraz z modernizacją infrastruktury oraz doposażeniem w sprzęt 
i materiały dydaktyczne. 
 
Działanie 2.2.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców 
1. Powołanie pełnomocnika ds. przedsiębiorców. 
2. Organizacja corocznego Forum Przedsiębiorców. 
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3. Inicjowanie współpracy podmiotów branży turystycznej i okołoturystycznej. 
4. Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia finansowego i doradczego dla 
sektora MŚP z terenu gminy. 
5. Inicjowanie oraz prowadzenie kampanii informacyjnej o dostępnych zewnętrznych 
środkach finansowych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. 
6. Opracowywanie i wdrażanie kompleksowych programów dotyczących podnoszenia 
kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP. 
7. Kreowanie platformy współpracy w ramach wspólnych projektów sektorów MŚP 
i B+R. 
8. Wdrożenie systemu wsparcia związanego z powstawaniem nowych podmiotów 
ekonomii społecznej lub tworzeniem miejsc pracy w już funkcjonujących. 
9. Stworzenie systemu wsparcia merytorycznego i finansowego istniejących 
podmiotów ekonomii społecznej. 
10. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego 
kadry podmiotów ekonomii społecznej. 
 
Działanie 2.2.2. Budowanie partnerstw międzysektorowych i wspieranie inicjatyw 
oddolnych 
1. Stworzenie Inkubatora Aktywności Społecznej. 
2. Powołanie pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych. 
3. Organizacja corocznego Forum Organizacji Pozarządowych. 
4. Opracowanie i wdrożenie programu finansowego wsparcia wkładu własnego 
projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. 
5. Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia doradczego w zakresie możliwości 
pozyskania zewnętrznych środków finansowych. 
6. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności kadr organizacji społecznych, 
zwłaszcza w zakresie pozyskiwania środków finansowych. 
7. Kreowanie pozytywnych relacji oraz dialogu między organizacjami pozarządowymi, 
przedsiębiorcami i samorządem. 
8. Wspieranie młodzieżowych inicjatyw społecznych i uruchomienie mini grantów dla 
aktywnych. 
9. Budowa nowych i remont istniejących obiektów służących aktywizacji 
mieszkańców. 
10. Zwiększanie i podnoszenie jakości oraz dostosowanie do potrzeb społeczności 
lokalnej oferty usług świadczonych przez ośrodek kultury. 
11. Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych o różnej skali. 
 
Działanie 2.2.3. Włączanie społeczne osób wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem 
1. Monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy poprzez ścisłą 
współpracę z różnymi instytucjami działającymi w sferze społecznej. 
2. Wdrażanie różnorodnych form integracji i pracy socjalnej oraz aktywizacji 
zawodowej. 
3. Zwiększanie zasobu mieszkań komunalnych oraz socjalnych dla osób 
potrzebujących z terenu gminy. 
4. Udzielanie wsparcia finansowego osobom w trudnej sytuacji materialnej z systemu 
pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. 
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5. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących w celu 
zapewnienia dostępu do żywności, wyposażenia w podręczniki i pomoce szkolne oraz 
odzież. 
6. Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy do udziału 
w realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów społecznych. 
 

 Strategią Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020  
 

 Świętokrzyskim Programem Pomocy Społecznej na lata 2012 – 2017 
 

 Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2012 
– 2017 

 

 Wojewódzkim Programem Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 
i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na 
Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 

 

 Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Regionie Świętokrzyskim na lata 2014 – 2020 

 

 Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 
2016 

 Wojewódzkim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 
2013 – 2018 
Siedem wyżej wymienionych dokumentów strategicznych odnosi się ściśle do 
zagadnień opieki społecznej, które w całości korelują z niniejszym dokumentem. 
 

 Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2004 – 2015; 
Zapisy odnoszące się do kwestii społecznych pojawiają się wyraźnie w priorytecie 4.2. 
[...] Rozwój systemów opieki zdrowotnej oraz pomocy socjalnej dla najuboższych oraz 
w priorytecie 5.1. Wzmocnienie koordynacyjnej roli samorządu gminnego w procesie 
rozwoju mechanizmów powodujących aktywność gospodarczą i społeczną. [...] 
 

 Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szydłów w latach 
2016-2020; 
 

 Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szydłów na lata 2014-2018 
Program zgodny w całości z niniejszą strategią w zakresie eliminacji przejawów 
przemocy w rodzinie. 
 

 Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
Wszystkie cele GPPiRPA korelują z celami niniejszej strategii. 
 

 Programem współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 
Zgodność z działaniami w obszarach wymienionych w p. 2.3.4. 
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 Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii; 
Cele Programu w całości wpisują się w działania niniejszej strategii, mają one jeden 
wspólny mianownik – profilaktyka narkomanii. 
 

 Powiatowym Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 – 
2015; 
Powiązanie z zadaniem 5. Prowadzenie działań profilaktycznych promujących zdrowy 
styl życia w celu: 
- kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych, 
-uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami, 
- nabycie umiejętności funkcjonowania w grupie, 
- kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających 
integracji z osobami niepełnosprawnymi. 
Powiązanie z zadaniem 8. Współpraca z różnymi instytucjami mająca na celu 
integrację działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 

 Zakończenie 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szydłów na lata 2016 – 2023 
wytycza cele i działania do realizacji na najbliższe lata. Nie są to tylko działania stricte 
pomocowe ale także, a może nawet przede wszystkim takie, które inwestują w kapitał 
ludzki. 

Problemy społeczne były, są i zapewne będą, ale można znacznie ograniczyć ich skalę. 
Najlepszym rozwiązaniem jest inwestycja w ludzi, w zmianę sposobu myślenia, wyzbycie 
postaw roszczeniowych na rzecz aktywizacji do działania, pokazanie nowych możliwości 
i horyzontów.  

Aktywne i zaradne społeczeństwo nie będzie potrzebować szerokich działań 
w zakresie pomocy społecznej. 
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