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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”. 

 Dotychczas obowiązująca „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Gminie Szydłów na lata 2005 – 2015” została przyjęta Uchwałą Nr XLIII/191/2005 

Rady Gminy Szydłów z dnia 15 grudnia 2008 roku.  

Potrzeba jej aktualizacji wynikła wskutek zakwalifikowania Gminy Szydłów do 

Programu Integracji Społecznej, będącego komponentem Poakcesyjnego Programu 

Wsparcia Obszarów Wiejskich. Program wymagał partycypacyjnego procesu aktualizacji 

strategii, czyli zaangażowania jak największej części społeczeństwa lokalnego.  

Proces aktualizacyjny rozpoczął się w marcu, a zakończył w grudniu 2008 r. W prace 

nad strategią zaangażowane były następujące osoby: 

 1) Piotr Walczak (pełnomocnik ds. promocji gminy) – redakcja i opracowanie; 

2) Krzysztof Niedbała (pracownik GOPS) – koordynator gminny ds. wdrażania PIS 

w Gminie Szydłów; 

3) Stanisława Zawada (kierownik GOPS); 

4) Ewa Sajkiewicz (przygotowanie zawodowe w GOPS w trakcie powstawania 

dokumentu). 

Nieocenioną pomoc przy tworzeniu strategii otrzymano od konsultanta regionalnego 

ds. wdrażania PIS w województwie świętokrzyskim – Małgorzaty Rudnickiej oraz 

moderatora Jacka Gralczyka. 

W pracach nad aktualizacją Strategii uczestniczyli również liderzy lokalni składający 

się z radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy, 

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), 

dyrektorów szkół, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli 

społeczności lokalnych i kościelnych. Łącznie w procesie aktualizacji strategii wzięło 

udział 30 osób. Osoby te reprezentowały różne środowiska społeczne oraz obszary 

geograficzne gminy.  
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Proces partycypacyjnej metody aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Szydłów przebiegał w następujący sposób: 

• 25 lutego 2008 r. odbyło się pierwsze spotkanie władz gminy i przedstawicieli Urzędu 

Gminy z Konsultantem Regionalnym. Omówiono zasady Programu Integracji 

Społecznej. 

• 13 marca odbyło się spotkanie z Konsultantem Regionalnym na którym zapadła 

decyzja o potrzebie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych. 

• 30 września odbył się I cykl warsztatów strategicznych – wzięło w nim udział 11 

osób. Celem warsztatu było zdiagnozowanie sytuacji w gminie. 

• 14 października odbył się II cykl warsztatów strategicznych – wzięło w nim udział 9 

osób. Celem warsztatu była analiza problemów oraz zasobów społecznych w gminie.  

• 18 listopada odbył się III cykl warsztatów strategicznych – wzięło w nim udział 13 

osób. Celem było sformułowanie założeń do strategii w oparciu o partycypację 

społeczną oraz zasady rozwoju społecznego, a także przygotowanie koncepcji 

projektów stymulujących zrównoważony rozwój społeczny. 

• Listopad – grudzień 2008 r.: redagowanie dokumentu, przekazanie do konsultacji 

moderatorowi. 



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 km
2
.  

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. 
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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 okresu 

późnego średniowiecza. 

 

 2.1.2. Demografia 
 

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego Gminę Szydłów zamieszkuje 4.958 

mieszkańców, z czego 2.497 stanowią mężczyźni, a 2.461 – kobiety. Ludność 

zamieszkuje 16 wsi sołeckich. Najliczniejszym sołectwem jest Szydłów z 1.085 

mieszkańcami. Szydłowianie stanowią ponad 1/5 część mieszkańców gminy. Pozostałe 

wioski są znacznie mniejsze, jeśli chodzi o liczbę ludności. Drugie pod względem liczby 

mieszkańców Gacki liczą 473 osoby, ewenementem jest Wymysłów liczący zaledwie 22 

mieszkańców. Gęstość zaludnienia gminy wynosi 46 os./km
2
. Liczba rodzin wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiła 1620.  

 

Tab. 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach w latach 2000-2007. Dane 

Ewidencji ludności w Urzędzie Gminy w Szydłowie różnią się od oficjalnych statystyk 

GUS. Jest to spowodowane tym, że w gminnych statystykach figurują osoby, które na 

przykład mieszkają za granicą, a w gminie nie dopełniły formalności wymeldowania się. 
W podanych latach różnice te (dla całej gminy ogółem) wynosiły od 72 (2007) do 90 

(2001) osób. 
 

SOŁECTWO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Brzeziny 413 410 407 398 400 392 396 398 
Gacki 495 495 485 490 495 491 486 473 
Grabki Duże 392 393 389 392 391 390 386 381 
Jabłonica 198 201 204 195 190 187 186 185 
Korytnica 248 249 249 247 249 246 250 250 
Kotuszów 298 300 301 294 293 289 287 277 
Mokre 143 145 151 152 154 159 158 157 
Osówka 228 222 224 223 220 216 213 217 
Potok 437 429 421 410 408 401 401 404 
Potok Rządowy 110 111 108 106 104 102 97 95 
Rudki 294 300 303 318 319 315 311 302 
Solec 397 393 395 398 392 395 394 386 
Szydłów 1110 1114 1109 1095 1076 1069 1067 1085 
Wola Żyzna 305 305 306 298 297 298 293 293 
Wolica 113 114 110 106 106 105 108 105 
Wymysłów 27 24 23 23 24 23 23 22 
RAZEM 5208 5205 5185 5145 5118 5078 5056 5030 
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Niekorzystną tendencję w zmianie liczby ludności gminy na przestrzeni lat 1995 – 

2007, doskonale obrazuje Rysunek 2. 

W latach 1995 – 1997 obserwowano gwałtowny spadek liczby mieszkańców, w 1998 

r. nastąpiła stabilizacja, jednak kolejne lata znów przyniosły spadki liczby ludności. 

Tendencja spadkowa utrzymuje się od ponad dekady, choć od roku 2005 dynamika tych 

zmian jest nieco mniejsza. Spadek liczby mieszkańców spowodowany jest ujemnym 

przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem migracji.  

 

Rys. 2. Liczba ludności gminy w latach 1995-2007. 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 20-29 lat, liczna jest także 

grupa osób nastoletnich stanowiąca niemal 14% populacji mieszkańców gminy. 

Zastanawiająca jest liczba osób w przedziale wiekowym 30-39 – wyraźnie niższa od grup 

młodszych, a także od pokolenia 40-sto i 50-latków. 

Tab. 2. Struktura ludności wg wieku i płci. 
 

 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 ≥ 80 razem 
ogółem 457 681 758 540 708 677 376 451 244 4892 

% 9,34 13,92 15,49 11,04 14,47 13,84 7,69 9,22 4,99 100,00 

mężczyźni 232 368 409 286 380 375 172 175 75 2472 

kobiety 225 313 349 254 328 302 204 276 169 2420 
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Rys. 3. Struktura ludności wg wieku. Opracowanie własne wg danych GUS. 

 
 

Ludność w wieku produkcyjnym stanowi niemal równe 60% mieszkańców gminy. 

Mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym jest po około 20%. 

Kobiety w wieku produkcyjnym (18-59 lat) stanowią 54% ogółu kobiet z terenu gminy. 

Mężczyźni w wieku produkcyjnym (18-64 lat) stanowią ponad 66% mężczyzn 

z interesującego nas obszaru. W wieku przedprodukcyjnym jest 19% kobiet i 21% 

mężczyzn. W wieku poprodukcyjnym udział ten wynosi odpowiednio 27% i 13%.  

Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego, struktura wiekowa 

mieszkańców jest dość korzystna, bowiem większość mieszkańców gminy stanowią 

ludzie młodzi, uczący się, bądź wchodzący dopiero na rynek pracy oraz ludzie w wieku 

produkcyjnym. To właśnie ta najmłodsza grupa społeczna będzie decydować 

o przyszłości gminy, pod warunkiem, że pozostanie w swym obecnym miejscu 

zamieszkania. Aby tak się stało, musi znaleźć odpowiednie warunki do kształcenia 

i pracy. Widoczny na Rys. 3 deficyt 30-latków, może sygnalizować, że gmina nie jest 

wymarzonym miejscem do życia. Dużym wyzwaniem będzie, aby obecna grupa nasto- 

i dwudziestoparolatków widziała w obecnym miejscu zamieszkania także swoją 

przyszłość. Nie mniej ważna jest starsza część społeczeństwa. Należy zwrócić uwagę, 

przede wszystkim, na duży (27%) odsetek kobiet w wieku poprodukcyjnym. W dobie 

starzejącego się społeczeństwa, należałoby położyć szczególny nacisk na przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu tej grupy osób.  
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Rys. 4. Liczba ludności wg wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego.  

Opracowanie własne wg danych GUS. 
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Rys. 5. Ruch naturalny ludności w latach 2004-2007.  

Opracowanie własne wg danych GUS. 
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Od wielu lat, w Gminie Szydłów obserwuje się ujemny przyrost naturalny. Znaczny 

wzrost liczby urodzeń nastąpił dopiero w 2007 r., jednak wszystko wskazuje na to, że był 

to rok wyjątkowy. Na dzień 30.11.2008 r. dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy 

wskazywały przewagę 21 zgonów nad urodzeniami (67 zgonów, 46 urodzeń).  

 

Analizując migracje ludności na terenie gminy z lat 2004-2007, widać przewagę 

wymeldowań z gminy nad zameldowaniami. Wyjątkiem jest tutaj rok 2006, kiedy 
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zaobserwowano wyraźne odwrócenie tego trendu. W latach 2004-2005 wymeldowywano 

się głównie do miast, z kolei w latach 2006-2007 przeważały wymeldowania na wieś. 

W tym samym czteroleciu, wśród zameldowujących się na terenie gminy przeważali 

przybysze ze wsi. Jeśli chodzi o migracje zagraniczne, to pomijając małą skalę zjawiska 

(od 0 do niecałych 5% migracji w badanym czteroleciu), można powiedzieć, że jest 

równowaga pomiędzy zameldowaniami i wymeldowaniami z zagranicy. Oczywiście 

brana jest tutaj pod uwagę statystyka oficjalna. Istnieje domniemanie, że 

w rzeczywistości, z terenu gminy za granicę wyemigrowało o wiele więcej osób, niż 

ukazane jest w oficjalnych statystykach. Trend ten obserwowany jest w całym kraju, 

szczególnie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Emigrują głównie ludzie młodzi, 

których celem jest dobrze płatna praca na Zachodzie. Wskazuje na to chociażby 

Narodowy Spis Powszechny Ludności z 2002 r. wg którego z terenu gminy za granicą 

przebywało 88 emigrantów. Ten sam spis podaje, że osób przebywających czasowo za 

granicą było 80, z czego 25 powyżej 12 miesięcy. 

 

Rys. 6. Migracje ludności. Opracowanie własne wg danych GUS. 
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 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 
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śliwkowe. Znaczenie to podkreśla fakt zrzeszenia się sadowników w dwóch 

organizacjach: Spółdzielni Producentów Owoców „DOBRYSAD” i Stowarzyszenia 

Producentów Owoców w Szydłowie. W sołectwach Osówka i Korytnica znajdują się 

spore uprawy truskawek; w Solcu, Wolicy, Szydłowie uprawiane są warzywa w tunelach 

foliowych (pomidory, ogórki). W Korytnicy i Kotuszowie od kilku lat uprawiane są 

szparagi. 

    W gminie znajdują się dwa duże, wysokospecjalizowane zakłady przemysłowe: 

EKOPLON S.A. w Grabkach Dużych produkujący nawozy dolistne, doglebowe i środki 

żywienia zwierząt oraz Zakład Wyrobów Metalowych EMIZET Sp. z o.o. Obydwie firmy 

mają bardzo duże znaczenie dla lokalnego rynku pracy.  

 

Rys. 7. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów. 

Opracowanie własne wg danych GUS. 
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    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. 

    Nie można pominąć ciągle rozwijającej się działalności związanej z turystyką: 

w gminie funkcjonuje kilkadziesiąt gospodarstw agroturystycznych – głównie 

w Korytnicy i Kotuszowie, w Korytnicy bardzo dobrze prosperuje hotel „Cztery Wiatry”, 

który posiada 170 miejsc noclegowych i ma ugruntowaną pozycję jako znakomity 

ośrodek szkoleniowy i konferencyjny. 

Krajobraz gospodarczej aktywności mieszkańców uzupełniają drobne firmy usługowe 

związane głównie z handlem, budownictwem i transportem. 
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Rys. 8. Udział poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez lokalne 

przedsiębiorstwa. Opracowanie własne na podstawie danych ewidencji działalności 

gospodarczej UG. Stan na 30 listopada 2008 r. 
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Rys. 9. Podmioty gospodarki narodowej wg formy prawnej zarejestrowane w rejestrze 

REGON. Dla czytelności wykresu pominięto fundacje (1) i spółki handlowe z udziałem 

kapitału zagranicznego (1). Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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    Jak widać na rys.9, od 2005 r. aktywność gospodarcza mieszkańców gminy stale 

wzrasta i to dość wyraźnie. 

 

 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 w ostatnich latach tendencja przemieszczania się ludności z dużych 

miast na wieś nie ma jak na razie większego wpływu na zahamowanie spadku ludności 

w Gminie Szydłów, mimo, iż faktycznie – napływ ludności z dużych miast jest tutaj 

zauważalny. 

Obserwując strukturę wieku ludności w latach 2004 – 2007 (rys. 4), można zauważyć 

spadek osób w wieku przedprodukcyjnym, na rzecz osób w wieku produkcyjnym. 

Niepokojącym zjawiskiem jest także wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, co 

w przyszłości będzie 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. 

Państwo prowadzi obecnie politykę na rzecz promowania gospodarstw 

wielkoobszarowych. Małe gospodarstwa sukcesywnie tracą rację bytu. Wskutek 

powyższych działań część osób zatrudnionych w sektorze rolnym będzie szukało miejsc 

pracy poza rolnictwem. Dla typowo rolniczej Gminy Szydłów, gdzie obecnie niemal 50% 

ogółu zatrudnionych, żyje z własnego gospodarstwa rolnego – ma to duże znaczenie. 

Od 2005 roku, obserwuje się dość znaczący wzrost podejmowania przez osoby 

fizyczne działalności gospodarczej. Duży wpływ ma na to między innymi dość duża ilość 

programów (głównie unijnych) dofinansowujących powstawanie małych firm. Prognozy 

wzrostu gospodarczego kraju, na skutek ogólnoświatowego kryzysu nie są, co prawda, już 
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tak optymistyczne jak kilka lat temu ale wydaje się, że w ciągu najbliższych lat ilość 

rodzinnych firm będzie rosła, przyczyniając się do dalszego zmniejszania bezrobocia 

i wzrostu dochodowości gminy. 

 2.2. Strategiczne kierunki rozwoju gminy 

2.2.1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Szydłów na lata 
2004 – 2015 

 

Dokumentem wytyczającym podstawowe kierunki rozwoju gminy jest dokument 

przyjęty Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XXIII/106/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. pn. 

„Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Szydłów na lata 2004 – 2015”. 

W strategii tej przyjęto cel generalny określony jako „Zrównoważony rozwój gminy 

Szydłów z wykorzystaniem walorów zabytkowych, kulturowych i gospodarczych 

w perspektywie pełnej integracji Polski z krajami Unii Europejskiej”.  

Wyznaczono pięć celów warunkujących osiągnięcie celu generalnego:  

1. Wielofunkcyjny rozwój poszczególnych sołectw, rozbudowa infrastruktury. 

Restrukturyzacja i aktywizacja rolnictwa. 

2. Wyzwalanie inicjatyw w zakresie działań na rzecz odnowy i zachowania zabytków 

jako podstawy dla rozwoju Szydłowa a także pozostałych sołectw gminy. 

3. Rozwój nauki i oświaty. Upowszechnianie sportu i wychowania fizycznego. 

Propagowanie działalności kulturalnej. 

4. Poprawa bezpieczeństwa obywateli. Polepszenie jakości oferowanych usług 

publicznych dla poprawienia warunków życia mieszkańców gminy. 

5. Rozwój ziemi szydłowskiej poprzez wymianę doświadczeń i kontaktów z innymi 

gminami w kraju i poza jego granicami. Szeroka promocja potencjału 

gospodarczego i walorów turystycznych.  

Każdy z pięciu celów warunkujących rozpisano na szereg priorytetów, których 

realizacja ma spowodować ich osiągnięcie.  

 2.2.2. Inne dokumenty strategiczne 

Poza głównym dokumentem planistycznym, jakim jest wspomniana wyżej strategia 

rozwoju, Gmina Szydłów posiada szereg innych dokumentów dotyczących planowania 

takich jak lokalne programy rozwoju i programy działania. Dla rozwoju Gminy znaczenie 

mają również dokumenty strategiczne obejmujące swoim zasięgiem powiat 

i województwo oraz strategie narodowe. 
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„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 lokalnego dla Gminy Szydłów” – dotyczący okresu 2004 – 2013; 

„Program współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008” przyjęty 

Uchwałą Nr XXII/107/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 lutego 2008 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.  

„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 XIV/225/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2000 roku. 

„Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 2006-2014” 

„Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski” 

 

 2.3. System pomocy społecznej w gminie 

 2.3.1. Instytucje zajmujące się pomocą społeczną 

W Gminie Szydłów, poza Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej funkcjonują 

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. Ze 
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względu na dość specyficzne położenie geograficzne gminy i niedawną przecież 

transformację podziału terytorialnego, sprawy społeczne mieszkańców gminy należały do 

właściwości instytucji w różnych miastach. Dopiero w ostatnich latach większość 

właściwości przeszła wreszcie do siedzib instytucji w powiatowym Staszowie (m.in. Sąd 

Rejonowy). W tabeli 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 

Placówki oświatowe 

3 Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Potoku 

28-225 Szydłów Nauczanie na poziomie 

podstawowym 

4 Szkoła Podstawowa w 

Solcu 

28-225 Szydłów Nauczanie na poziomie 

podstawowym 

5 Szkoła Podstawowa im. 

Jana Kaczorowskiego w 

Szydłowie 

ul. Szkolna 10 

28-225 Szydłów 

Nauczanie na poziomie 

podstawowym 

6 Publiczne Gimnazjum im. 

Władysława Stanisława 

Reymonta w Szydłowie 

ul. Szkolna 7 

28-225 Szydłów 

Nauczanie na poziomie 

gimnazjalnym 

7 Publiczne Przedszkole w 

Szydłowie 

ul. Kielecka 

28-225 Szydłów 

Wychowanie przedszkolne 

Instytucje kultury 

8 Gminne Centrum Kultury 

w Szydłowie 

ul. Targowa 3 

28-225 Szydłów 

Organizacja życia 

kulturalnego w gminie 

9 Gminna Biblioteka 

Publiczna w Szydłowie 

ul. Szkolna 8 

28-225 Szydłów 

Upowszechnianie 

czytelnictwa 

Instytucje pomocy społecznej i opieki prawnej 

10 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Szydłowie 

ul. Rynek 2 

28-225 Szydłów 

 

 

Pomoc społeczna, praca 

socjalna 
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11 Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

ul. Targowa 3 

28-225 Szydłów 

Pomoc w rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych 

12 Posterunek Policji w 

Szydłowie 

ul. Targowa 5 

28-225 Szydłów 

Czuwanie nad 

bezpieczeństwem w gminie 

13 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Staszowie 

ul. Szkolna 4 

28-200 Staszów 

Pomoc społeczna, praca 

socjalna, poradnictwo prawne 

14 Powiatowy Urząd Pracy 

Staszowie 

ul. Szkolna 4 

28-200 Staszów 

Pomoc prawna dla 

bezrobotnych, pośrednictwo 

pracy 

15 Publiczna Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Staszowie 

ul. Koszarowa 7 

28-200 Staszów 

Działania profilaktyczne 

diagnostyczne, terapeutyczne, 

doradcze i konsultacyjne 

wspomagające rozwój dzieci 

i młodzieży 

16 Publiczna Poradnia 

Psychologiczno –

Pedagogiczna w Połańcu 

ul. Ruszczańska 23 

28-230 Połaniec 

Działania profilaktyczne 

diagnostyczne, terapeutyczne, 

doradcze i konsultacyjne 

wspomagające rozwój dzieci 

i młodzieży 

17 Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w 

Chmielniku 

ul. Kielecka 18 

26-020 Chmielnik 

Działania profilaktyczne 

diagnostyczne, terapeutyczne, 

doradcze i konsultacyjne 

wspomagające rozwój dzieci 

i młodzieży 

18 Sąd Rejonowy w Busku-

Zdroju III Wydział 

Rodzinny i Nieletnich 

ul. Kościuszki 5 

28-100 Busko-Zdrój 

Sprawy z zakresu prawa 

rodzinnego i opiekuńczego 

19 Sąd Rejonowy w Staszowie 

III Wydział Rodzinny i 

Nieletnich 

ul. Kościuszki 2 

28-200 Staszów 

Sprawy z zakresu prawa 

rodzinnego i opiekuńczego 

20 Rodzinny Dom Dziecka w 

Połańcu 

ul. H. Kołłątaja 23/7 

28-230 Połaniec 

Usługi opiekuńczo-

wychowawcze nad dziećmi 

pozostającymi bez opieki 

rodziny 

Placówki opieki zdrowotnej i terapii uzależnień 

21 Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Szydłowie 

ul. Urocza 1 

28-225 Szydłów 

Opieka zdrowotna 

22 Ośrodek Zdrowia  

w Potoku 

Potok 

28-225 Szydłów 

Opieka zdrowotna 
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23 Ośrodek Rehabilitacji 

Kompleksowej i Promocji 

Zdrowia 

ul. Kielecka 

28-225 Szydłów 

Rehabilitacja zdrowotna 

24 Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej 

ul. 11 Listopada 78 

28-200 Staszów 

Opieka zdrowotna 

25 Świętokrzyskie Centrum 

Psychiatrii w Morawicy 

ul. Spacerowa 5 

26-026 Morawica 

Opieka zdrowotna 

psychiatryczna 

26 Wojewódzki Ośrodek 

Terapii Uzależnienia od 

Alkoholu i 

Współuzależnienia 

ul. Spacerowa 5 

26-026 Morawica 

Lecznictwo odwykowe osób 

uzależnionych od alkoholu 

Stowarzyszenia 

27 Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z 

Upośledzeniem 

Umysłowym Koło 

w Staszowie 

ul. Rytwiańska 23 

28 – 200 Staszów 

wsparcie rodzin 

wychowujących dzieci 

z upośledzeniem umysłowym 

28 Polski Związek 

Niewidomych Koło w 

Staszowie 

ul. J. Pawła II 10 

28-200 Staszów 

pomoc osobom 

z dysfunkcjami narządu 

wzroku 

29 Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Oddział 

Powiatowy 

ul. Armii Krajowej 10 

28 – 200 Staszów 

pomoc osobom chorym na 

cukrzycę 

30 Świętokrzyskie 

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych „Plus” 

Koło w Połańcu 

ul. Kościelna 

28-230 Połaniec 

Wsparcie osób 

niepełnosprawnych 

31 Świętokrzyski Klub 

„Amazonki” 

Filia Staszów 

ul. 11 Listopada 78 

28-200 Staszów 

Samopomoc, wsparcie 

psychiczne i pomoc 

praktyczna kobietom 

dotkniętym rakiem piersi 

32 Świętokrzyski Klub 

„Amazonki” 

Filia Połaniec 

ul. Czarnieckiego 15/2 

28-230 Połaniec 

Samopomoc, wsparcie 

psychiczne i pomoc 

praktyczna kobietom 

dotkniętym rakiem piersi 

33 Stowarzyszenie Przyjaciół 

Osób Niepełnosprawnych 

„Integracja” 

ul. Lipowa 20 

28-230 Połaniec 

Pomoc osobom 

niepełnosprawnym 

34 Stowarzyszenie 

Bezpieczny Powiat 

Staszowski 

ul. Armii Krajowej 10 

pok. 111 

28-200 Staszów 

Działania na rzecz 

bezpieczeństwa na terenie 

Powiatu Staszowskiego 
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35 Związek Inwalidów 

Wojennych Koło w 

Staszowie 

ul. Wschodnia 13 

28-200 Staszów 

Działania na rzecz inwalidów 

wojennych 

36 Związek Kombatantów RP  

i Byłych Więźniów 

Politycznych Koło w 

Staszowie 

ul. Armii Krajowej 10 

28 -200 Staszów 

Działania na rzecz 

kombatantów i byłych 

więźniów politycznych 

37 Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Opatowska 10  

27-600 Sandomierz 

Pomoc osobom potrzebującym 

38 Caritas Diecezji 

Sandomierskiej 

pl. Jana Pawła II 3  

25-013 Kielce 

Pomoc osobom potrzebującym 

39 Polski Czerwony Krzyż 
Zarząd Rejonowy Staszów 

ul. Wschodnia 13 

28-200 Staszów 

Praca na rzecz potrzebujących, 

pomoc humanitarna 

40 Szydłowskie Towarzystwo 

Strzeleckie 

ul. Opatowska 34 

28-225 Szydłów 

Działania na rzecz młodzieży, 

obronności kraju, promowanie 

postaw patriotycznych 

41 Gminny Klub Sportowy  

w Szydłowie 

ul. Targowa 3 

28-225 Szydłów 

Upowszechnianie sportu 

wśród dzieci i młodzieży 

42 Stowarzyszenie 

Gospodarstw Gościnnych 

„Nad Zalewem Chańcza” 

Korytnica 37 

28-225 Szydłów 

Rozwój agroturystyki, 

działania integrujące 

społeczność 

43 Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Szydłowskiej 

ul. Targowa 3 

28-225 Szydłów 

Promocja Szydłowa i okolic 

44 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Szydłowie – organizacja 

pożytku publicznego 

ul. Opatowska 7 

28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa, 

należy do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego 

45 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Kotuszowie 

Kotuszów 

28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa, 

należy do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego 

46 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Woli Żyznej 

Wola Żyzna 

28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa, 

należy do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego 

47 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Gackach 

Gacki 

28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa  

48 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Jabłonicy 

Jabłonica 61 

28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa  

49 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Korytnicy 

Korytnica 88 

28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa  
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50 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Osówce 

Osówka 

28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa  

51 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Potoku 

Potok 

28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa  

52 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Rudkach 

Rudki 

28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa  

53 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Solcu 

Solec 3 

28-225 Szydłów 

Zapewnienie bezpieczeństwa  

Parafie 

54 Parafia Rzymskokatolicka 

w Szydłowie 

ul. Staszowska 15 

28-225 Szydłów 

Działalność duszpasterska 

55 Parafia Rzymskokatolicka 

w Potoku 

Potok 108 

28-225 Szydłów 

Działalność duszpasterska 

56 Parafia Rzymskokatolicka 

w Kotuszowie 

Kotuszów 62 

28-225 Szydłów 

Działalność duszpasterska 

57 Parafia Rzymskokatolicka 

w Kurozwękach 

Kurozwęki 

ul. Kościelna 2 

28-200 Staszów 

Działalność duszpasterska 

58 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 sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać. GOPS wykorzystuje do 

tego własne możliwości, środki i uprawnienia. Gminna pomoc społeczna opiera się na 

realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych 

i własnych, z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych, o zatrudnieniu socjalnym, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, a także ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce 

alimentacyjnej.  

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 
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w procesie przyznawania pomocy jest współpraca z lokalnymi podmiotami działającymi 

w obszarze pomocy społecznej i polityki społecznej. 

 

Tab. 4. Typy rodzin objętych pomocą społeczną. 

Lata 
2005 2006 2007 Wyszczególnienie 

R O R O R O 
Rodziny ogółem 156 681 166 664 144 597 
   o liczbie osób:   1 20 20 32 32 31 31 

                             2 12 24 17 34 9 18 

                             3 17 51 21 63 19 57 

                             4 35 140 34 136 23 92 

                             5 22 110 18 90 18 90 

                             6 i więcej 50 336 44 309 44 309 

 w tym rodziny z dziećmi ogółem 116 611 112 573 98 527 
   o liczbie dzieci: 1 27 101 26 87 18 69 

                             2 29 128 36 157 30 131 

                             3 24 124 20 109 19 103 

                             4 21 129 15 94 16 97 

                             5 6 43 6 44 7 51 

                             6 5 46 5 42 4 34 

                             7 i więcej 4 40 4 40 4 42 

Rodziny niepełne ogółem 12 50 12 46 11 45 
   o liczbie dzieci: 1 6 23 7 23 6 25 

                             2 1 6 3 15 4 16 

                             3 5 21 2 8 1 4 

Rodziny emerytów i rencistów ogółem 36 130 38 118 32 105 
   o liczbie osób:   1 3 3 8 8 9 9 

                             2 7 14 10 20 4 8 

                             3 10 30 5 15 6 18 

                             4 i więcej 16 83 15 75 13 70 
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. 
 

W tym: 
Lata 

Liczba rodzin / 
Liczba osób w rodzinach Rodziny niepełne / Liczba 

osób w rodzinach 
Rodziny wielodzietne / 

Liczba osób w rodzinach 

2005 8 / 54 1 / 3 7 / 51 

2006 8 / 54 1 / 3 7 / 51 

2007 7 / 26 4 / 14 3 / 12 
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Tab. 6. Powody przyznania pomocy przez GOPS w latach 2005 – 2007.  

Lata 
2005 2006 2007 Powód trudnej sytuacji życiowej 

R O R O R O 
Ubóstwo 128 608 137 598 120 570 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 60 382 50 329 46 301 

Bezrobocie 51 195 43 143 28 104 

Niepełnosprawność 39 163 49 203 39 150 

Długotrwała lub ciężka choroba 48 188 47 156 45 144 

Bezradność w sprawach opiek.-wych.  

i prowadzenia gosp. domowego 
8 54 8 54 7 26 

Alkoholizm 17 53 21 68 19 44 

Trudności w przystosowaniu do życia  

po zwolnieniu z zakładu karnego 
2 5 2 3 1 2 

R – liczba rodzin 

O – liczba osób w rodzinach 

 

Rys. 10. Powody przyznania pomocy rodzinom przez GOPS.  

Opracowanie własne wg danych GOPS. 
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Najczęstszym powodem korzystania z pomocy społecznej jest ubóstwo. Kolejnymi 

powodami są: wielodzietność, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, 

niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. Szczególnie pozytywnym trendem jest spadek 
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liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej ze względu na ubóstwo i bezrobocie. 

W 2007 r. spadły wszystkie pozostałe wskaźniki korzystania z pomocy społecznej, 

 2.3.3. Dotychczasowe formy pomocy i świadczeń 
 

Analizując ostatnie trzy lata (2005 – 2007) pod względem liczby rodzin 

korzystających z różnych form pomocy społecznej, w ramach zadań własnych 

i zleconych, bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania, widać, że 

w roku 2007 w odniesieniu do roku 2005 ich liczba zmniejszyła się. Świadczenia 

przyznane w ramach zadań zleconych nieznacznie się zwiększyły. W 2006 roku 448 

osobom wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową 

(długotrwała susza) – stąd anomalne wartości tego roku w tab. 7. i na rys. 11, 12. 

 

 

Tab. 7. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy GOPS w latach 2005-2007. 

Wyszczególnienie Rok 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenia 

Liczba rodzin 

Liczba 
osób 

w 
rodzinach 

2005 318 156 681 

2006 785 166 664 

Świadczenia przyznane w ra-

mach zadań zleconych i za-

dań własnych (bez względu 

na ich rodzaj, formę, liczbę 
oraz źródło finansowania) 2007 355 144 597 

2005 8 8 22 

2006 458 9 23 

Świadczenia przyznane w ra-

mach zadań zleconych (bez 

względu na ich rodzaj, formę 
i liczbę) 2007 10 9 24 

2005 315 153 678 

2006 386 164 662 

Świadczenia przyznane w ra-

mach zadań własnych (bez 

względu na ich rodzaj, formę 
i liczbę) 2007 352 141 594 

2005 x 120 530 

2006 x 120 540 
Pomoc udzielana w postaci 

pracy socjalnej 

2007 x 120 260 
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Tab. 8. Zestawienie kwot przeznaczonych na pomoc społeczną z podziałem na zadania 

zlecone i zadania własne. 

 

W tym ze środków: 
Lata 

Wykonanie 
ogółem Budżetu 

państwa 
% własnych % 

2005 101.743 24.150 23,74 77.593 76,26 

2006 639.270 534.850 83,66 104.420 16,34 

2007 127.992 36.524 28,54 91.468 71,46 

 

Rys. 11. Udział procentowy środków na zadania własne i zlecone przeznaczonych na 

pomoc społeczną w latach 2005-2007. 
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Rys. 12. Nakłady finansowe na pomoc społeczną z budżetu państwa i budżetu gminy. 
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 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 
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dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania 

dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia 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 oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się 

dziecka.  

 

Tab. 9. Pomoc udzielona w formie świadczeń rodzinnych. 

 

2005 2006 2007 Wyszczególnienie 

Liczba 

świadczeń 
Wydatki 

(zł) 

Liczba 

świadczeń 
Wydatki 

 (zł)  

Liczba 

świadczeń 
Wydatki 

(zł)  

Zasiłek rodzinny 5.055 233.918 10.433 538.759 10.484 642.772 

Dodatki do zasiłku 

rodzinnego 

3.690 350.537 6.229 499.633 5.917 532.217 

Jednorazowa zapomoga z 

tyt. urodzenia się dziecka 

0 0 40 40.000 56 56.000 

Zasiłek pielęgnacyjny 527 75.888 1.280 187.659 1.357 207.621 

Świadczenie pielęgnacyjne 61 25.564 68 27.958 69 28.854 

Ogółem 9.333 685.907 18.050 1.294.009 17.883 1.467.464 

 

Liczba rodzin pobierających zaliczki alimentacyjne w latach 2005 – 2007 kształtowała 

się w Gminie Szydłów na poziomie 13 do 15 rodzin. 

Gmina realizuje pomoc materialną dla uczniów w ramach „Dofinansowania 

Narodowego Programu Stypendialnego”. W roku szkolnym 2007 / 2008 w ramach 

programu wypłacono 181 stypendiów i zasiłków szkolnych. Środki na ten cel pochodzą 

z rezerwy celowej budżetu państwa. 

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 dzieci rozpoczynających roczne 

przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej. W 2007 r. 

dofinansowano 64 dzieci, zaś w 2008 – 44 dzieci. 
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 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 mniej formalnej postaci.  

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 pozarządowych, wynikającej z misji przyjętej w Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy Szydłów. Program obejmuje zadania w zakresie, o których mowa w art. 

4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

• profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

• nauka, edukacja, oświata, wychowanie, 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

• działalność charytatywna i pomoc społeczna, 

• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

• ochrona i promocja zdrowia, 

• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

• ekologia i ochrona środowiska. 

Jak widać z powyższego, większość zadań ściśle związanych jest z tematyką 

społeczną lub okołospołeczną. Wymienione zadania realizowane są poprzez: 

• prowadzenie programów edukacyjnych oraz organizację konkursów propagujących 

postawy proekologiczne, 

• organizacje imprez, zawodów, turniejów sportowych, 

• organizowanie zajęć pozalekcyjnych, 

• organizowanie festynów, koncertów i innych imprez masowych o charakterze 

rekreacyjnym, 

• wspieranie działalności wydawniczej promującej Gminę Szydłów, 

• produkowanie i opracowywanie materiałów promujących Gminę Szydłów, 
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• inicjowanie przedsięwzięć służących propagowaniu dorobku kulturalnego Gminy 

w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 

• wspieranie akcji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin 

patologicznych. 

W zakresie zwalczania patologii społecznych odbywa się współpraca w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Wszelkie inicjatywy mające na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci 

i młodzieży powinny znajdować wsparcie na miarę możliwości budżetowych gminy. 

Jedną z nich jest działalność Gminnego Klubu Sportowego, który od 2003 roku otrzymuje 

wsparcie finansowe na działania upowszechniające kulturę fizyczną i sport. Od 2005 r. 

GKS realizuje zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu wspierane przez 

gminę w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie.  

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. 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzi Gminne Centrum Kultury w Szydłowie 

w ramach następujących sekcji artystycznych: 

• tańca towarzyskiego; 

• tańca nowoczesnego (cheerleaders); 

• muzycznej; 

• plastycznej; 

• strzeleckiej; 

• tańca dawnego; 

• rycerskiej. 

Współpraca z Gminnym Centrum Kultury odbywa się poprzez wspólną realizację 

wielu inicjatyw, zarówno ze strony Urzędu Gminy jak i GCK. 
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 2.4. Źródła podstawowych problemów i ich identyfikacja 

 2.4.1. Analiza obszarów polityki społecznej 
 
a) Kwestia mieszkaniowa 

 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 

118.418 m
2
. W 2007 r. przeciętna użytkowa powierzchnia jednego mieszkania wynosiła 

76,9 m
2
. W przeliczeniu na jedną osobę przypadało 24,2 m

2
. 

 W 2007 r. 84,5% mieszkań było podłączonych do instalacji wodociągowej, 56,5% 

miało łazienkę, zaś 49,8% mieszkań wyposażonych było w centralne ogrzewanie. 

 

b) System opieki zdrowotnej 

 W zakresie ochrony zdrowia na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie. Zasoby kadrowe ośrodka przedstawiają się 

następująco:  

• lekarze razem – 3  

• lekarze rodzinni – 2  

• lekarze inni – 2 

• pielęgniarki środowiskowo-rodzinne – 2 

• położne środowiskowo-rodzinne – 1 

Najczęstsze problemy zdrowotne mieszkańców gminy to choroby układu krążenia, 

cukrzyca, choroby kręgosłupa, choroby nowotworowe, układu oddechowego i układu 

trawiennego. 

Oprócz świadczeń medycznych ośrodek zdrowia zajmuje się profilaktyką zdrowotną 

dzieci i młodzieży. W 2007 roku wykonano 346 badań profilaktycznych dzieci 

i młodzieży w wieku: 

• 2 lat – 31 badań 

• 4 lat – 29 badań 

• 6 lat – 33 badania 

• 10 lat – 45 badań 

• 13 lat – 60 badań 
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• 16 lat – 65 badań 

• 18 lat – 83 badania 

W 2007 roku ogółem w ośrodku zdrowia udzielono 3368 porad, z czego 2506 porad 

osobom dorosłym a 862 dzieciom. Z liczby 862 porad dla dzieci – 704 stanowiły dzieci 

chore, zaś 158 – dzieci zdrowe. Udzielono 166 porad dla kobiet, odbyło się 28 wizyt 

domowych. 

 
c) Edukacja i opieka nad dzieckiem 
 

 Poziom wykształcenia mieszkańców gminy nie należy do wysokich. Ponad połowę 

mieszkańców stanowią osoby z wykształceniem zaledwie podstawowym i podstawowym 

nieukończonym. W ostatnich latach sukcesywnie rośnie odsetek osób z wykształceniem 

wyższym. 

 

Rys. 13. Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Szydłów w wieku 13 lat i więcej.  

Opracowanie własne na podstawie NSPLiM z 2002 r. 
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W Gminie Szydłów znajduje się 5 placówek oświatowych i wychowawczych: 

Publiczne Przedszkole w Szydłowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Potoku, 

Szkoła Podstawowa w Solcu, Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego 

w Szydłowie, Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie. 

Liczba uczniów systematycznie spada, co odzwierciedla poniższa tabela i wykres. 
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Tab. 10. Liczba dzieci w placówkach oświatowych na terenie gminy. 

 2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 

Przedszkole 41 44 50 49 52 

SP Potok 83 76 71 47 33 

SP Solec 113 106 95 74 65 

SP Szydłów 162 160 157 156 164 

Gimnazjum 228 212 189 183 164 

Ogółem 627 598 562 509 478 

 

Wg danych Zespołu Obsługi Szkół w roku szkolnym 2008 / 2009 na terenie Gminy 

Szydłów do szkoły uczęszczało 34 dzieci o mniejszym bądź większym stopniu 

niepełnosprawności. 

 

Rys. 14. Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych w Gminie Szydłów. 

Opracowanie własne wg danych Zespołu Obsługi Szkół. 
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W roku szkolnym 2008 / 2009 zatrudnienie w placówkach oświatowych przedstawiało 

się następująco (etaty nauczycielskie):  

• Publiczne Przedszkole w Szydłowie – 3,35 etatu 

• Szkoła Podstawowa w Potoku – 7,1 etatu 

• Szkoła Podstawowa w Solcu – 8,49 etatu 

• Szkoła Podstawowa w Szydłowie – 12,78 etatu 

• Publiczne Gimnazjum w Szydłowie – 15,17 etatu 
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d) System opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi 
 

Osoby starsze stanowią blisko 20% ogółu populacji zamieszkującej Gminę Szydłów. 

Biorąc pod uwagę ogólnokrajowe zjawisko „starzenia się” społeczeństwa, należy przyjąć, 

że procentowy udział osób starszych w ogólnej populacji gminy będzie rósł. Co prawda 

z poniższego wykresu wynika, że liczba osób w wieku poprodukcyjnym maleje ale 

znacznie szybciej zmniejsza się ogólna liczba mieszkańców. 

 

Rys. 15. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w Gminie Szydłów w latach 2003 – 2007. 

Opracowanie własne wg danych GUS. 
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W chwili obecnej na terenie gminy starzenie się społeczeństwa nie stanowi 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. Z usług opiekuńczych 

średnio w roku korzysta 1 osoba. W 2007 r. GOPS w Szydłowie skierował do domów 

opieki społecznej 4 osoby, w 2008 r. już 7 osób. Na podstawie zachodzących obecnie 

zmian demograficznych przypuszcza się, że za kilka lat potrzeby w tym zakresie mogą 

zwiększyć się kilkakrotnie zarówno w zakresie usług opiekuńczych jak 

i specjalistycznych.  

Osoby niepełnosprawne to osoby, wobec których orzeczona została 

niepełnosprawność przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, komisje przy ZUS, 
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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 (2008 rok), na 

terenie gminy jest 34 dzieci niepełnosprawnych w wieku szkolnym.  

Na dzień 31.01.2008 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Staszowie, 5 osób 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłów było zarejestrowanych jako bezrobotne. 

 
e) Rynek pracy i zatrudnienie 
 

Tak jak wspomniano w rozdziale 2.1.3., dominującym źródłem utrzymania 

mieszkańców gminy jest praca we własnym gospodarstwie rolnym. Według 

Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. pracujących w wieku 15 lat i więcej wyłącznie 

lub głównie w swoim gospodarstwie rolnym było 1451 osób, z czego 858 stanowili 

mężczyźni a 589 kobiety. Stanowiło to niemal 50% ogółu ludności w wieku 

produkcyjnym. Wg danych GUS za rok 2007, osób pracujących w głównym miejscu 

pracy, poza rolnictwem, było 649, z czego 434 stanowili mężczyźni, a 215 – kobiety. 

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 

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. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie, 
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na dzień 31 grudnia 2007 r. Gminę Szydłów zamieszkiwało 141 długotrwale 

bezrobotnych osób. 

 

 Rys. 16. Pracujący w głównym miejscu pracy w latach 2003-2007 wg płci. 
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Tab. 11. Liczba bezrobotnych w Gminie Szydłów wg wybranych grup. Dane PUP Staszów. 

Stan na: 
Wyszczególnienie 

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 

Kobiety 135 135 106 

Mężczyźni 150 140 125 

Zasiłkobiorcy 27 20 18 

Bez prawa do zasiłku 258 255 213 

Zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy 1 1 0 

W wieku mobilnym 18 – 44 232 221 179 

Ogółem zarejestrowanych bezrobotnych 285 275 231 
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Tab. 12. Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 
31.01.2008. Źródło: PUP w Staszowie. 
 

Wyszczególnienie Ilość osób 

Do 25 roku życia 90 

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 4 

Długotrwale bezrobotne 137 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 29 

Powyżej 50 roku życia 33 

Bez kwalifikacji zawodowych 58 

Bez doświadczenia zawodowego 120 

Bez wykształcenia średniego 127 

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 6 

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 6 

Niepełnosprawni 5 

 

Tab. 13. Bezrobotni w Gminie Szydłów wg wieku, poziomu wykształcenia, czasu 

pozostawania bez pracy. Dane PUP Staszów na dzień 31.01.2008 r. 
 

Liczba bezrobotnych 
Wyszczególnienie 

Ogółem Kobiety 

18 – 24 90 49 

25 – 34 63 26 

35 – 44 29 8 

45 – 54 35 14 

55 – 59 12 2 W
ie

k
 w

 l
at

ac
h
 

60 – 64 5  

wyższe 17 10 

policealne i średnie zawodowe 65 35 

średnie ogólnokształcące 25 18 

zasadnicze zawodowe 74 23 

W
y
k
sz
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łc
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ie

 

gimnazjalne i poniżej 53 13 

do 1 26 4 

1 – 3 46 18 

3 – 6 37 19 

6 – 12 34 16 

12 – 24 26 13 
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powyżej 12 65 29 



 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szydłów na lata 2008 – 2015  

 36 

W powiecie staszowskim stopa bezrobocia na dzień 31.12.2007 r. wynosiła 12,4%. 

W Gminie Szydłów na koniec 2007 r. stosunek liczby bezrobotnych do ogółu 

mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniósł 7,85%. Bezrobotni z Gminy Szydłów 

stanowią 5,34% ogółu bezrobotnych w powiecie staszowskim. Gmina wypada więc dość 

korzystnie pod względem zjawiska bezrobocia na tle powiatu. Dodatkowym optymizmem 

napawa fakt postępującego od 2004 roku spadku bezrobocia w gminie, co obrazuje 

rysunek poniżej. 

 

Rys. 17. Poziom bezrobocia w Gminie Szydłów w latach 2003 – 2007.  

Opracowanie własne wg danych PUP w Staszowie. 
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f) Bezpieczeństwo publiczne 
 

Według danych Posterunku Policji w Szydłowie, który prowadzi działania 

prewencyjne oraz zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie 

Gminy Szydłów, poziom przestępczości sukcesywnie maleje. Świadczą o tym dane 

przedstawione przez PP Szydłów za lata 2005 – 2008. Poniższe zestawienie obejmuje 

czyny stwierdzone w postępowaniach zakończonych. W okresie 2005 – 30 IX 2008 nie 

odnotowano przestępstw gdzie sprawcą był nieletni. 
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Tab. 14. Wykaz stwierdzonych przestępstw zaistniałych na terenie Gminy Szydłów 

w latach 2005 – 2008. Dane Posterunku Policji w Szydłowie. 
 

 2005 2006 2007 2008 (do 30 IX) 
Kradzież mienia 13 8 5 5 

Kradzież z włamaniem 6 2 3 0 

Uszczerbek na zdrowiu 0 1 1 1 

Bójka, pobicie 2 2 0 0 

Uszkodzenie rzeczy 2 2 3 0 

Przestępstwa przeciw F.-sz. 4 0 0 0 

Oszustwa gospodarcze 2 0 0 2 

Oszustwa kryminalne 1 2 5 0 

Korupcja 5 1 1 2 

Wypadek drogowy 2 0 6 0 

Kierowanie w stanie nietrzeźwości 50 58 40 26 

Przestępstwa gospodarcze 22 7 6 4 

Fałszerstwa kryminalne 0 1 0 2 

Składanie fałszywych zeznań 1 1 0 0 

Znęcanie się nad rodziną 5 5 5 2 

Groźba karalna 2 5 0 1 

Niealimentacja 2 1 0 0 

Naruszenie zakazu Sądu 1 1 0 1 

Ogółem 120 97 70 46 
 

 Bezpieczeństwo zapewnia także 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych: 

Gackach, 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 
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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. Według informacji udzielonej przez Publiczną 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Staszowie, w latach 2005 – 2008 dla uczniów 

z terenu Gminy Szydłów poradnia wydała 13 orzeczeń o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

Bardziej drastyczne przypadki patologii mogą prowadzić do ograniczania władzy 

rodzicielskiej. Wg danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, 

w latach 2005 – 2008 z terenu Gminy Szydłów w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych umieszczono 4 dzieci, w rodzinach zastępczych – 2 dzieci, 1 rodzina 

zastępcza objęła opieką 1 dziecko.  

W 2005 r. w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju toczyło się 6 spraw z zakresu 

wykonywania władzy rodzicielskiej przez mieszkańców Gminy Szydłów. W trzech 

sprawach rodziców pozbawiono władzy rodzicielskiej, natomiast w pozostałych trzech 

władzę rodzicielską ograniczono. Nie było przypadku zawieszenia władzy rodzicielskiej. 

Od 2006 r. Gmina Szydłów należy do właściwości Sądu Rejonowego w Staszowie. Sąd 

poinformował, iż w latach 2007 – 2008 wpłynęła jedna sprawa dotycząca władzy 

rodzicielskiej. 

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 
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oparcia i poczucia bezpieczeństwa staje się największym obciążeniem i źródłem 

problemów. Bardzo często prowadzi do izolacji społecznej całej rodziny, która pozostaje 

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. 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. 

 

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

 2005 2006 2007 

Liczba rodzin 17 21 19 

Liczba osób w rodzinach 53 68 44 

 

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 świetlic środowiskowych na terenie gminy, 

• Wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych 

imprez o charakterze sportowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

• Działalność Punktu Konsultacyjnego pod kierownictwem dojeżdżającego 2 razy 

w miesiącu terapeuty, 
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• Opłaty sądowe za badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia, 

• Pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych, 

• Organizacja festynu bezalkoholowego dla dzieci, młodzieży i rodziców z okazji 

Międzynarodowego Dnia Dziecka, 

• Organizacja koncertów o tematyce profilaktycznej, 

• Realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do 

dzieci i młodzieży na terenie Gminy, 

• 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. 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 

GPPiRPA 69.558 70.980 75.571 82.933 89.534 

GPPN   1.500 1.500 1.500 

 

Rys. 18. Środki przeznaczane na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Opracowanie własne wg danych GKRPA. 
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Zjawisko narkomanii, jeżeli występuje na terenie gminy, to muszą to być przypadki 

sporadyczne. W ostatnich latach nie ubiegano się z tego tytułu o pomoc w GOPS. 

Niemniej, od 2007 roku, Rada Gminy uchwala corocznie Gminny Program 
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Przeciwdziałania Narkomanii. Działania w ramach w/w programu ograniczają się (na 

szczęście) do prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci, 

młodzieży i rodziców. 

 2.4.2. Katalog problemów społecznych zidentyfikowany i wybrany 
podczas warsztatów 
 

Uczestnicy warsztatów dotyczących aktualizacji strategii zidentyfikowali i wybrali 

trzy główne grupy problemów społecznych, które można określić następująco: 

• niskie standardy życia 

- brak odpowiedniej infrastruktury, 

- problemy produkcji rolnej, 

- brak innowacji, 

- brak środków finansowych, 

- zaśmiecone środowisko. 

• brak partycypacji i zaangażowania społecznego 

- mała aktywność społeczna, 

- braki komunikacji społecznej, 

- mała ilość liderów, 

- brak akceptacji dla pracy społecznej. 

• problemy wykluczenia społecznego 

- ubóstwo, 

- alkoholizm, 

- bezrobocie, 

- 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: 
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Rys. 19. Hierarchia problemów społecznych uznanych za dominujące. 

NISKIE 
STANDARDY

ŻYCIA

BRAK PARTYCYPACJI
I ZAANGAŻOWANIA

SPOŁECZNEGO

PROBLEMY 
WYKLUCZENIA 
SPOŁECZNEGO

 

 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 posłużyła analiza SWOT. Jest 

to wypadkowa analizy wykonanej w 2005 w „starej” strategii i prac warsztatowych 

służących jej aktualizacji. 

 

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

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
- kierunkowe wykształcenie kadry GOPS, 

- chęć podnoszenia kwalifikacji kadry 

GOPS; 

- dobre rozeznanie problemów społe-

czności lokalnej przez GOPS i gminę; 
- wypracowane formy współpracy z 

lokalnymi podmiotami; 

- sporo organizacji społecznych; 

- przedsiębiorczy ludzie; 

- bogate tradycje historyczne; 

- dużo wartościowych zabytków; 

- brak stanowisk konsultantów: 

psychologa, terapeuty; 

- 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 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; 

- 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; 
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Na terenie Gminy Szydłów działają następujące organizacje pozarządowe tzw. III 

sektor lub NGO:  

* Fundacja Wspierania i Rozwoju Szydłowa  

Celem Fundacji jest:  

- zapewnienie wszechstronnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego gminy Szydłów 

przez świadczenia pomocy rzeczowej, finansowej i naukowej;  

- zabezpieczenie i odbudowa zniszczonych i uszkodzonych zabytków;  

- organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji, aktywizowanie środowisk 

naukowych, społecznych i zawodowych;  

- promocja i rozwój turystyczny Gminy Szydłów.  

Współpraca z fundacją jest obecnie znikoma, organizacja praktycznie nie prowadzi 

działalności.  

* Gminny Klub Sportowy w Szydłowie 

   Jest to stowarzyszenie kultury fizycznej. Zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń 

kultury fizycznej 5 lutego 2003 r. Klub działa w ramach Powiatowego Zrzeszenia 

„Ludowe Zespoły Sportowe” zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo 

o stowarzyszeniach i statutem Klubu. Terenem działania Klubu jest obszar Gminy 

Szydłów. Zgodnie z §7 statutu, celem Klubu jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej 

na terenie działania Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska 

wiejskiego.  

    Współpraca z klubem jest na dość dobrym poziomie. Klub przyjmuje do wykonania 

zadania zlecane przez gminę w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. GKS prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą - 

głównie w piłkę nożną. Współpracuje też z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w ramach akcji „Nie pij tylko graj”.  

* Ochotnicze Straże Pożarne  

   Na terenie gminy znajduje się dziesięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 

w Gackach, Jabłonicy, Korytnicy, Kotuszowie, Osówki, Potoku, Rudkach, Solcu, 

Szydłowie i Woli Żyznej. Jednostki OSP współpracują z gminą w zakresie 

współfinansowania remontów i wyposażenia strażnic OSP, zimowego utrzymania dróg 

gminnych, zabezpieczania imprez masowych.  

* Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych „Nad Zalewem Chańcza” z siedzibą 

w Korytnicy formalnie istnieje od 13 grudnia 1999 r. Zrzesza gospodarstwa oferujące 
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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. 

* Spółdzielnia Producentów Owoców „DOBRYSAD” w Szydłowie powstała na 

początku 2004 r. Najważniejsze cele SPO DOBRYSAD, to:  

- Dostosowanie produkcji owoców w gospodarstwach członków do warunków rynkowych 

i poprawę efektywności gospodarowania głównie poprzez poprawę jakości, koncentrację 

sprzedaży oraz organizowanie sprzedaży. 

- Stwarzanie warunków rozwoju produkcji owoców w gospodarstwach członków, poprzez 

umożliwienie zbytu, produkcji po najkorzystniejszych możliwych cenach i przy 

poniesieniu najmniejszych kosztów. 

- Promowanie ekologicznych metod produkcji i inne działania na rzecz ochrony 

środowiska naturalnego. 

- Zakup owoców od podmiotów nie będących jej członkami na warunkach ustalonych 

przez Radę Nadzorczą. 

- Promowanie Gminy Szydłów.  

W zakresie tego ostatniego punktu współpraca z gminą jest na dobrym poziomie – 

spółdzielnia jest bardzo mocno zaangażowana przy organizacji corocznego „Święta 

Śliwki - Dni Szydłowa”.  

* Stowarzyszenie Producentów Owoców w Szydłowie  

Stowarzyszenie powstało 18 stycznia 2004 r. Za cele postawiło sobie inicjowanie, 

podejmowanie, wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych i gospodarczych w zakresie 

produkcji i zbytu owoców, ich przetworów oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych 

w nim członków, wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i rynkowych metod 

gospodarowania.  

Współpraca z gminą jest podobna jak w przypadku SPO „DOBRYSAD” - przy 

współorganizowaniu „Święta Śliwki – Dni Szydłowa”. Gmina pomagała także na etapie 

powstawania stowarzyszenia.  

* 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 
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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 i Gminnym 

Centrum Kultury przy organizacji wspólnych przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży.  

* Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej to stowarzyszenie o ponad 10-letniej 

tradycji. Przez szereg lat wypełniało kulturalną lukę w krajobrazie Gminy Szydłów, 

w okresie kiedy nie było powołanej samorządowej instytucji kultury. Towarzystwo 

organizowało mnóstwo przedsięwzięć kulturalnych i promujących Szydłów – „Turniej 

Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego”, „Biesiada Staropolska”, „Dni 

Szydłowa”, „Święto Śliwki”, „Uliczne Biegi Sylwestrowe”, „Plenery Malarskie”. TPZS 

rozpoczęło także wydawanie gazety lokalnej – „Kurier Ziemi Szydłowskiej”, zajmowało 

się obsługą ruchu turystycznego w Szydłowie i prowadziło inne akcje m.in. na rzecz 

zabezpieczania szydłowskich zabytków. W ostatnich latach obserwuje się, niestety, 

znaczny spadek aktywności stowarzyszenia. 

 2.5.2. Określenie poziomu integracji społecznej 

Uczestnicy warsztatów mających na celu aktualizację Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w dn. 14 października 2008 r. stwierdzili, iż 

„Mieszkańcy w małym stopniu identyfikują się ze społecznością i jej sprawami, brakuje 

zaangażowania społecznego mieszkańców”.  

Jednocześnie wskazali na następujące przejawy współpracy na terenie gminy: 

• organizacja imprez plenerowych, środowiskowych, obchodów świąt państwowych 

i kościelnych, 

• działania promujące gminę, 

• organizacja działalności sportowej, 

• działalność edukacyjna, 

• rozwiązywanie problemów alkoholowych, 

• współpraca na polu rozwoju turystyki, 

• tworzenie gazety lokalnej. 
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W perspektywie najbliższych pięciu – sześciu lat pożądanym stanem poziomu 

integracji społecznej byłby taki, w którym: „Występują liczne przejawy samopomocy, 

społeczność jest zintegrowana, mieszkańcy identyfikują się ze społecznością”. 

 

Tab. 18. Poziom integracji społecznej określony podczas warsztatów. 

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

1 12,5 

Mieszkańcy w małym stopniu identyfikują się ze 

społecznością i jej sprawami, brak zaangażowania 

społecznego mieszkańców 
2 37,5 

Występują słabe więzi miedzy mieszkańcami, 

występują nieliczne przejawy wzajemnej pomocy i 

wspólnych działa 
3 50,0 

Występują pozytywne więzi pomiędzy mieszkańcami, 

podejmowane są wspólne działania w zakresie spraw 

społecznych 
4 0 

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

społecznością 
5 0 

Społeczność jest mocno zintegrowana, współdziała ze 

sobą, występują bardzo częste wspólne działania, 

mieszkańcy mocno identyfikują się ze społecznością 
6 
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3. Kierunki rozwoju gminy 

 3.1. Wizja 

Określenie wizji rozwoju gminy nastąpiło na podstawie problemów poruszanych 

podczas warsztatów strategicznych: 

 

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 – 2013, 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 
 

Przedstawione niżej cele strategiczne, a także cele operacyjne i szczegółowe oraz 

sposoby ich osiągania zostały wypracowane podczas cyklu trzech warsztatów z udziałem 

społeczności lokalnej i moderatora. 
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Rys. 20. Cel generalny, cele strategiczne i operacyjne 

 

2. DOBRA PRACA - 
- WYSOKIE STANDARDY

ŻYCIA

EDUKACJA 
ŚRODOWISKOWA

INNOWACJA
SPOŁECZNA

AKTYWNE KREOWANIE
RYNKU PRACY

POPRAWA WARUNKÓW
ŻYCIA NAJUBOŻSZYCH

OSÓB

1. PARTYCYPACJA
I AKTYWNOŚĆ

WYPRACOWANIE KUL-
TURY PARTNERSTWA

 I ZAUFANIA

WYPRACOWANIE WARUN-
KÓW DO PODEJMOWANIA
WSPÓŁPRACY I DZIAŁANIA

WYPRACOWANIE RÓŻNO-
RODNYCH, ISTOTNYCH 

WARTOŚCI W ŻYCIU GMINY

ZWIĘKSZENIE LICZBY
ŹRÓDEŁ INSPIRACJI

I INICJATYW

PROFESJONALIZACJA
ORGANIZACJI POZARZĄ- 

DOWYCH I POPRAWA
JAKOŚCI LIDERÓW

ZWIĘKSZENIE LICZBY
STOWARZYSZEŃ

3. MODERNIZACJA 
SPOŁECZNA

PODNIESIENIE
KWALIFIKACJI

ELASTYCZNOŚĆ SPOŁE-
CZNA, OTWARTOŚĆ NA 

ZMIANY I NOWOŚCI

KONSULTACJE Z MIESZ-
KAŃCAMI W ZAKRESIE 

WIZJI ROZWOJU

WZMOCNIENIE ROLI RO-
DZINY W ZAKRESIE SPOŁE-
CZNYM I EKONOMICZNYM

CELEM GENERALNYM JEST WSZECHSTRONNA INTEGRACJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA,
TAK ABY NASTĄPIŁO ISTOTNE WZMOCNIENIE ROLI PRZECIĘTNEGO OBYWATELA

W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU ZARÓWNO JEDNOSTKI, RODZINY
JAK I CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI GMINNEJ.
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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 2007 

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, 

środki UE, 

PPWOW, dotacje, 

darowizny 

wzrost poziomu 

integracji społecznej 

liczba spotkań, 
imprez, 

przedsięwzięć 
10 

1.1.2. Krajowa i zagraniczna 

wymiana dzieci i młodzieży 
Gmina, szkoły 

Gmina, szkoły, 

GCK, 

organizacje 

pozarządowe 

budżet gminy, 

środki UE, 

PPWOW, dotacje  

poznanie innych 

społeczności i kultur 

liczba wymian, 

liczba osób 

biorących udział 

2 wymiany 

/ 40 osób 

Cel operacyjny 
1.2. WYPRACOWANIE WARUNKÓW DO PODEJMOWANIA WSPÓŁPRACY I DZIAŁANIA 

1.2.1. 
Adaptacja budynków, 

pomieszczeń na świetlice 

wiejskie, miejsca spotkań 
Gmina 

Gmina, GCK 

organizacje 

pozarządowe, 

jednostki OSP 

budżet gminy, 

PPWOW, 

LEADER+, 

środki UE, 

dotacje, spon-

sorzy, darczyńcy 

powstanie lokali, 

świetlic wiejskich 

będących miejscem 

spotkań i podejmowa- 

nia wspólnych działań 

liczba 

zaadaptowa-

nych świetlic, 

lokali 

1 

1.2.2.  Promocja idei wolontariatu Gmina 

Gmina, GCK, 

GOPS, 

organizacje 

pozarządowe 

budżet gminy, 

PPWOW 

upowszechnienie in-

formacji o wolanta-

riacie, zaangażowanie 

społeczności do róż-
nych działań 
wolontariackich 

liczba 

wolontariuszy 

w działaniach 

b/d 
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Cel operacyjny 
1.3. WYPRACOWANIE RÓŻNORODNYCH, ISTOTNYCH WARTOŚCI W ŻYCIU GMINY 

1.3.1 
Utworzenie bazy danych o 

twórcach ludowych i osobach 

uzdolnionych rękodzielniczo  

Gmina, GCK 

GCK, szkoły, 

organizacje 

pozarządowe 

budżet gminy, 

PPWOW, małe 

granty 

powstanie bazy 

danych 
utworzenie bazy 0 

1.3.2. Powrót do starych zawodów Gmina, GCK 

GCK, 

organizacje 

pozarządowe, 

osoby prywatne, 

cechy rzemiosł 

dawnych 

budżet gminy, 

PPWOW, 

LEADER+, środ-

ki UE, instytucje 

wspomagające 

rozwój wsi 

powstanie małych 

warsztatów rękodziel-

niczych i wypracowa-

nie jednego sposobu 

dystrybucji (np. 

sklepik regionalny) 

liczba osób 

podejmujących 

pracę w starych 

zawodach 

0 

1.3.3. Powstanie lokalnej marki Gmina 

Gmina, GCK, 

organizacje 

pozarządowe 

budżet gminy, 

LEADER+, środ-

ki UE, dotacje 

powstanie lokalnej 

marki wyróżniającej 

gminę 

uzyskanie 

certyfikatu, 

nagrody 

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, 

PPWOW 

zwiększenie źródeł 

inspiracji i inicjatyw 

liczba nowych 

inicjatyw 
2 

Cel operacyjny 
1.5. PROFESJONALIZACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I POPRAWA JAKOŚCI LIDERÓW 

1.5.1. Analiza potrzeb organizacji 

pozarządowych 
Gmina 

Gmina, 

organizacje 

pozarządowe 

budżet gminy, 

środki własne 

organizacji 

pozarządowych, 

PPWOW 

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 
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1.5.3. 
Stworzenie bazy danych o 

liderach zaangażowanych i 

liderach potencjalnych 

Gmina 

Gmina, 

organizacje 

pozarządowe 

budżet gminy, 

PPWOW 

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 

PO Kapitał 

Ludzki, środki 

UE 

podniesienie poziomu 

wiedzy i kompetencji  

liczba szkoleń, 
warsztatów, 

wizyt 

studyjnych 

1 

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 

PO Kapitał 

Ludzki, środki 

UE, PPWOW 

upowszechnienie 

wiedzy w zakresie 

zakładania 

stowarzyszeń i 
fundacji 

liczba 

powstałych 

stowarzyszeń 
0 

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 

1 

CEL STRATEGICZNY 2 

DOBRA PRACA – 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 

budżet państwa, 

PO Kapitał 

Ludzki, środki 

większe kwalifikacje, 

wzrost aktywności 

zawodowej, 

liczba szkoleń i 
kursów, liczba 

uczestników 

b/d 
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zawodowego, 

firmy prywatne i 

inne 

UE, dotacje i inne zmniejszenie poziomu 

bezrobocia 

2.1.2. 

Koła i sekcje zainteresowań 
dla dzieci i młodzieży m.in. 

taniec nowoczesny, taniec 

dawny, rycerstwo, strzelec-

two, gra na instrumentach, 

plastyka, rękodzielnictwo 

GCK, szkoły 

GCK, szkoły, 

organizacje 

pozarządowe, 

parafie 

budżet gminy, 

PPWOW, 

LEADER+, środ-

ki UE, sponsorzy 

i darczyńcy, 

dotacje, 

wolontariat i inne 

aktywne i pożyteczne 

spędzanie wolnego 

czasu, rozwijanie 

umiejętności, wzrost 

uczestnictwa miesz-

kańców w życiu 

kulturalnym gminy 

liczba kół i 

sekcji, liczba 

uczestników 

5 sekcji 

2.1.3. 

Organizacja aktywnych form 

spędzania czasu dla osób 

starszych np. poprzez wycie-

czki, zajęcia rękodzielnicze, 

artystyczne, udział w wyda- 

rzeniach kulturalnych 

GCK, parafie 

GCK, organizacje 

pozarządowe, 

parafie 

budżet gminy, 

PPWOW, 

LEADER+, środ-

ki 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 

b/d 

2.1.4. 
Organizacja imprez 

plenerowych, kulturalnych i 

sportowych 

GCK, Gmina 

GCK, Gmina, 

organizacje 

pozarządowe, 

kluby sportowe 

budżet gminy, 

PPWOW, 

LEADER+, 

środki UE, spon-

sorzy i darczyńcy, 

wolontariat i inne 

wzrost integracji 

społecznej, aktywne 

spędzanie wolnego 

czasu,  

liczba imprez, 

liczba 

uczestników 

8 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, 

PPWOW, środki 

UE 

wzrost aktywności 

liderów 

liczba spotkań, 
wykładów, 

warsztatów 

0 
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2.2.2. 
Promocja powstawania firm 

rodzinnych 

wielopokoleniowych 

Gmina 

Gmina, PUP, 

lokalne inkubatory 

przedsiębiorczości 

budżet państwa, 

środki UE, PO 

Kapitał Ludzki 

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 

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, PO 

Kapitał Ludzki, 

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 
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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 

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 

120 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 

53 rodziny 

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 

64 wy-

prawki 

szkolne + 

201 mun-

durków 

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 

231 osób 
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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 

294 osoby 

84 rodziny 

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 

4 w 2007 

7 w 2008 

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, PO 

Kapitał Ludzki 

podniesienie poziomu 

kwalifikacji 

liczba odbytych 

szkoleń 
6 

3.1.2. 
Doskonalenie zawodowe 

pracowników 

samorządowych 

Urząd Gminy  

Urząd Gminy, 

instytucje 

szkolące 

budżet gminy, 

budżet państwa, 

środki UE, PO 

Kapitał Ludzki 

podniesienie poziomu 

kwalifikacji 

liczba odbytych 

szkoleń 
15 

3.1.3. Organizacja szkoleń dla 

bezrobotnych 

Urząd Gminy, 

GOPS 

Urząd Gminy, 

GOPS, PUP 

budżet państwa, 

środki UE, PO 

Kapitał Ludzki 

podniesienie poziomu 

kwalifikacji 

liczba odbytych 

szkoleń 
b/d 

3.1.4. Organizacja kursów 

przekwalifikowujących 

Urząd Gminy, 

GOPS 

Urząd Gminy, 

GOPS, PUP, 

ośrodki doskona-

lenia zawodowego 

budżet państwa, 

środki UE, PO 

Kapitał Ludzki 

wzrost atrakcyjności 

jednostki na rynku 

pracy 

liczba osób 

biorących udział 

w kursach 

b/d 

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

3.2.1. Kursy obsługi komputera i GCK GCK – Centrum 
budżet gminy, 

budżet państwa, 

nabycie nowych 

umiejętności 

Liczba 

przeszkolonych 
0 
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Internetu dla seniorów Kształcenia środki UE, PO 

Kapitał Ludzki   

osób 

Cel operacyjny 
3.3. KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI W ZAKRESIE WIZJI ROZWOJU 

3.3.1. Konsultacje społeczne 

poprzez zebrania wiejskie 
Gmina Gmina budżet gminy 

poznanie opinii 

mieszkańców 
liczba zebrań 15 

3.3.2. 
Badanie oczekiwań 
mieszkańców poprzez 

ankiety 

Gmina Gmina 

budżet gminy, 

LEADER+, 

środki UE 

poznanie oczekiwań 
mieszkańców 

liczba ankiet, 

liczba osób 

biorących udział 

w ankietach 

2 ankiety 

3.3.3. Poddawanie opinii publicznej 

dokumentów strategicznych 
Gmina Gmina 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, 

PPWOW, dotacje, 

darowizny 

wzmocnienie 

integracji rodzin 

liczba 

przedsięwzięć 
kulturalnych dla 

rodzin 

?? 

3.4.2. Działania integrujące 

pokolenia 
GCK, szkoły 

GCK, szkoły, 

organizacje 

pozarządowe 

budżet gminy, 

środki UE, 

PPWOW, dotacje, 

darowizny 

wzrost poziomu 

integracji społecznej 

liczba 

przedsięwzięć 
integrujących 

pokolenia 

?? 
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Tab. 20. Harmonogram realizacji zadań 
 

Działania Lata 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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 

Cel operacyjny 1.3. 

Działanie 1.3.1.  X X      

Działanie 1.3.2.   X X X X X X 

Działanie 1.3.3.    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 

Działanie 1.5.2.  X X X X X X X 

Działanie 1.5.3.  X X      

Działanie 1.5.4. X X X X X X X X 

Cel operacyjny 1.6. 

Działanie 1.6.1.  X X X X X X X 

Działanie 1.6.2.  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. 

Działanie 2.2.1.  X X X X X X X 

Działanie 2.2.2.  X X X X X X X 

Cel operacyjny 2.3. 
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Działanie 2.3.1.  X X X X X X X 

Działanie 2.3.2.  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. DOBRA PRACA – 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 w 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 lokalnych sponsorów. 

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 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – jest najważniejszym instrumentem Unii 

Europejskiej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. EFS 

wspiera działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. 

W obowiązującym okresie programowania 2007 – 2013 środki EFS finansować będą 

wyłącznie działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 

Program, który jest finansowany z EFS stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed 

państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia 

Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca 

do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz 

tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii 

Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego 
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i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia 

wzrostu konkurencyjności gospodarki.  

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, program będzie koncentrował 

wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, 

rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia 

związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli 

i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. 

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do 

osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których 

należą:  

1) Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo  

2) Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego  

3) Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian 

zachodzących w gospodarce  

4) Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy 

równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu 

z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy  

5) Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk 

i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa  

6) Wzrost spójności terytorialnej. 

PO KL składa się z 10 priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym 

i regionalnym. 

Ok. 60% środków PO KL zostanie przeznaczona na wsparcie realizowane 

w poszczególnych regionach, zaś pozostała kwota (ok. 40%) będzie wdrażana sektorowo 

przez odpowiednie resorty. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii 

Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków 

krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 

mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld 

euro a pozostałą część stanowią środki krajowe. 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych: 

www.efs.gov.pl 

www.funduszestrukturalne.gov.pl 
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www.mrr.gov.pl 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ) 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

(RPOWŚ 2007 – 2103) stanowi kompleksowe narzędzie prowadzenia polityki rozwoju 

regionu w latach 2007 – 2013. Program jest jednym z instrumentów realizacji 

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO 2007 – 2013) wspierających wzrost 

gospodarczy i zatrudnienie na lata 2007 – 2013, przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 

29 listopada 2006r. 

Osie priorytetowe RPOWŚ 

Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości 

Oś priorytetowa 2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz 

wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 

Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu 

Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 

Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje 

w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. 

Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych 

Oś priorytetowa 7. Pomoc techniczna 

 W celu przezwyciężenia barier rozwojowych przedsiębiorczości w Świętokrzyskim, 

w osi priorytetowej: Rozwój przedsiębiorczości Programu przewidziano bezpośrednie 

wsparcie inwestycyjne mikro, małych i średnich firm. Preferowane będą projekty 

podmiotów działających w sektorze produkcyjnym i usługowym, w tym w branży 

turystycznej, dzięki realizacji inwestycji generujące nowe miejsca pracy i wdrażające 

nowe, innowacyjne technologie i rozwiązania. Przedsiębiorstwa będą też miały 

możliwość uzyskania dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy, jak również 

dofinansowania organizacji misji gospodarczych oraz kosztów udziału w targach.  

 Regiony podnoszą swą konkurencyjność również poprzez zapewnienie mieszkańcom 

dostępu do wysokiej jakości usług sfery publicznej, tj. ochrony zdrowia, edukacji, dóbr 

kultury, zróżnicowanych możliwości wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego. 

Poprawa dostępu do tych usług ma duży wpływ na wzrost atrakcyjności życia w regionie, 

a co się z tym wiąże, pozwoli na zahamowanie odpływu ludzi młodych, szczególnie 

z wyższym wykształceniem, poza województwo w tym celu będzie realizowana Oś 
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priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo 

kulturowe, turystykę i sport. 

Więcej informacji na stronach: 

www.rpo-swietokrzyskie.pl 

www.sbrr.pl 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będzie realizowany na 

terenie całego kraju. Podstawą jego wdrażania jest opracowany przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt, który został zaakceptowany przez Komitet Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej (24 lipca 2007 r.). Instrumenty PROW podzielono 

na osie, których realizacja ma się przyczynić do osiągnięcia następujących celów: 

- poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji, 

rozwoju i innowacji; 

- poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie gospodarowania 

gruntami; 

- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności 

gospodarczej.  

W ramach priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE, zdefiniowano 

cztery osie:  

Oś1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 

Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  

Oś 4: Leader 

Realizacja Osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 

wiejskiej będzie realizowana przez następujące działania: 

- przejście do działalności pozarolniczej,  

- wspieranie tworzenia i rozwoju mikro-przedsiębiorstw w celu promocji 

przedsiębiorczości i rozwijania ekonomicznych podstaw regionu,  

- promocja turystyki,  

- ochrona, podnoszenie jakości i zarządzanie dziedzictwem kulturowym;  

- podstawowe usługi na rzecz gospodarki i ludności wiejskiej,  

- odnowa wsi i rozwój, ochrona i podniesienie jakości wiejskiego dziedzictwa 

kulturowego,  
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- system szkoleń zawodowych dla podmiotów gospodarczych działających w obszarach 

objętych osią priorytetową 3,  

- system zdobywania kwalifikacji i aktywizacji w celu przygotowania i wdrożenia 

lokalnej strategii rozwoju.  

 

Oś 4: Leader 

Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym 

lokalnie na określonym obszarze, umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej. Celem 

osi czwartej jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację 

mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach 

wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, 

wskutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym 

obszarem. Pomocne w osiągnięciu celów osi będą również projekty współpracy. 

W ramach Leader można realizować : „małe projekty”, które mogą dotyczyć: 

- organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym 

- promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej 

i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz 

przyrodniczego 

- rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich 

- organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych 

- zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym urządzeń i sprzętu 

umożliwiającego dostęp do Internetu oraz zakup usługi dostępu do Internetu) i ich 

udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia 

ludności 

- renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, 

odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej 

miejscowości 

- odnawiania elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń, oraz innych obiektów 

charakterystycznych dla budownictwa danego regionu 

- zakupu strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, 

zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe 

tradycje i zwyczaje 

- zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont. 

www.minrol.gov.pl 
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Programy Wspólnot Europejskich (przykłady) 

Młodzież w działaniu – www.mlodziez.org.pl 

Leonardo da Vinci – leonardo.org.pl 

Socrates – www.socrates.org.pl 

Kultura – www.mkidn.gov.pl (Punkt Kontaktowy Programu Kultura) 

 

4.2. Programy bilateralne i międzynarodowe (przykłady) 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – www.programszwajcarski.gov.pl 

Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy – www.eog.gov.pl 

 

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) 

 Program powstał w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i ma służyć 

rozwiązywaniu problemów społecznych. W dniu 7 kwietnia 2006 r. podpisana została 

umowa pomiędzy Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na 

finansowanie PPWOW. Ma on trwać do końca 2009 r. Program składa się z trzech części 

– Programu Integracji Społecznej, reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

oraz kampanii informacyjno-świadomościowej na temat problemów integracji Społecznej 

i reformy KRUS. 

Do finansowania części zadań zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Szydłów służy Program Integracji Społecznej. 

 Ten program to nie tylko pieniądze, ale i skuteczne narzędzia do rozwoju gminy. 

Samorządy gminne otrzymują wsparcie w projektowaniu lokalnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, do ich dyspozycji jest najlepszy możliwy know how – eksperci, 

szkolenia, baza Dobrych Praktyk, a także wysoko kwalifikowani konsultanci, którzy na 

bieżąco współpracują z gminami. Gminy otrzymują też wsparcie dla lepszego 

aktywizowania lokalnej społeczności, pomoc w identyfikacji lokalnych liderów, 

motywowaniu ich do działania oraz w zachęcaniu mieszkańców do aktywnego włączania 

się w rozwiązywanie problemów społecznych.  Do programu zakwalifikowano 500 na 2,5 

tys. polskich gmin. Wybrano te gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które są w najgorszej 

sytuacji z uwagi na mnogość problemów społecznych. Wzięto przy tym pod uwagę 

kilkanaście wskaźników takich jak m. in. niski dochód na mieszkańca, peryferyjność 
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położenia, liczba klientów pomocy społecznej, struktura demograficzna, niekorzystna 

struktura gospodarcza i mała aktywność społeczna. 

 Program stworzy możliwość sfinansowania projektów dla trzech grup beneficjentów:  

1) ludzi starszych,  

2) dzieci i młodzieży,  

3) rodzin z dziećmi.  

 Pomoc dla osób starszych obejmie m.in.: usługi opiekuńcze o różnym zakresie 

i charakterze; środowiskowe formy opieki nad osobami w podeszłym wieku, rozwój usług 

wspomagających, ułatwiających codzienne funkcjonowanie (dostęp do informacji, 

gastronomia, transport, kształcenie ustawiczne); rozwój form pomocy w okresowym 

wyręczaniu opiekunów rodzinnych; mieszkania chronione dające możliwość 

maksymalnie długiej samodzielności; wspieranie różnych form samopomocy.  

 Pomoc dla dzieci i młodzieży obejmie m.in.: rozwój sieci świetlic środowiskowych 

dostępnych dla wszystkich dzieci; tworzenia klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną 

dla potrzeb nastolatków opartą na samorządności i samoorganizacji z udziałem 

wychowawcy; tworzenie kawiarenek internetowych; tworzenie sieci poradnictwa 

i wspierania w sytuacjach kryzysowych i poradnictwa zawodowego dla młodzieży; 

tworzenie zastępczych form opieki głównie rodzinnej dla dzieci i młodzieży, której 

rodzice niewłaściwie wywiązują się ze swoich obowiązków.  

 Natomiast pomoc dla rodzin z dziećmi obejmie m.in. poradnictwo prawne, socjalne, 

rodzinne oraz pedagogiczno – psychologiczne; opieka instytucjonalna nad dziećmi w 

wieku szkolnym i młodszym; mini przedszkola lub mini żłobki o charakterze rodzinnym. 

4.3. Fundusze krajowe  

PFRON 

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, 
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• likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych, 

• 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 

Celem Fundacji jest: 

1.Wspomaganie inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast 

oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich między 

innymi poprzez: 

1) tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem, 

2) rozwiązywanie zagadnień gospodarki ściekowej, 

3) zaopatrzenie wsi w wodę i poprawę gospodarki wodnej wsi, 

4) Poprawa warunków życia i gospodarowania na wsi, 

5) Rozwój społeczny i kulturalny wsi. 

6) Rozwój oświaty wśród ludności wsi, 

7) Ochrona środowiska naturalnego, 

8) Wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii, 

9) Organizowanie opieki społecznej na wsi. 
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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 

Do priorytetowych zadań Fundacji należy: 

- wzmacnianie roli organizacji pozarządowych i zwiększanie aktywności obywateli 

- propagowanie zasad państwa prawa i przejrzystości w życiu publicznym 

- rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej 

Podstawową metoda Fundacji jest działalność grantodawcza. 

www.batory.org.pl 

 

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga 

Misją Fundacji jest wspieranie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, 

kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki socjalnej. Zadania realizowane są między 

innymi poprzez: tworzenie nowoczesnych programów edukacyjnych, pomocnych 

w kształceniu dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, 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.  

www.kronenberg.org.pl 

 

Fundacja PZU 

Celem Fundacji jest wspieranie nowatorskich inicjatyw służących podniesieniu jakości 

życia społecznego oraz rozwojowi indywidualnemu.  

Pomoc kierowana jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność w 

obszarze programowym  Fundacji obejmującym edukację, pomoc społeczną, kulturę i 

sztukę oraz ochronę zdrowia. 

www.pzu.pl 
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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 spektrum 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 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 

zainteresowanych osób. Partnerami przy realizowaniu strategii powinny 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, 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, 
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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, 

Posterunek Policji w Szydłowie, 

Organizacje pozarządowe, 

Kluby sportowe z terenu Gminy, 

Parafie, 

Przedsiębiorcy, 

Media lokalne i regionalne. 

 

 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 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 przygotować instytucje i organizacje wdrażające 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 

Aktualizacja strategii powinna odbywać się cyklicznie co dwa lata. 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 
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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: 

• Zwiększenie ilości podmiotów gospodarczych w gminie, w szczególności firm 

jednoosobowych i rodzinnych a w rezultacie wzrost liczby miejsc pracy; 

• Liczba imprez (kulturalnych, sportowych, plenerowych) i innych przedsięwzięć dla 

rodzin i integrujących pokolenia;  

• Liczba wyremontowanych i zaadoptowanych obiektów na świetlice i miejsca spotkań; 

• Liczba wolontariuszy działających na terenie Gminy; 

• Utworzenie bazy danych o zasobach ludzkich Gminy – liderach, a także osobach 

o różnych talentach i zdolnościach mających lub mogących mieć wpływ na rozwój 

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); 
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• Liczba nowopowstałych stowarzyszeń oraz liczba działań profesjonalizujących 

istniejące organizacje; 

• 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; 

• Liczba świadczeń udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

skorelowana z liczbą rodzin korzystających z pomocy; 

Do monitorowania ogólnej sytuacji społecznej Gminy posłużą także dane Głównego 

Urzędu Statystycznego, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych 

jednostek, organizacji biorących udział w realizacji działań zapisanych w niniejszym 

dokumencie. 

 

 5.5. Określenie powiązań z innymi dokumentami strategicznymi 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szydłów na lata 2008 – 

2015 jest spójna z następującymi dokumentami: 

• Narodową Strategią Integracji Społecznej dla Polski; 

Niniejsza strategia jest spójna z większością priorytetów zawartych w NSIS. 

• Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020; 

Strategia niniejsza zgodna jest w szczególności z działaniami w ramach 

Priorytetu 3 - Rozwój form kształcenia ustawicznego: 

- Zwiększenie udziału w szkoleniach i przekwalifikowaniach pracowników o niskich 

kwalifikacjach, pracowników starszych oraz osób znajdujących się w szczególnie 

niekorzystnych warunkach na rynku pracy. 

 Priorytetu 4 – Aktywna polityka rynku pracy: 

- Wyrównywanie szans i promocja integracji społecznej poprzez wsparcie dla osób, 

które doświadczają dyskryminacji na rynku pracy, 

- Wzmocnienie adaptacyjności i mobilności zasobów ludzkich na rynku pracy – 

wdrażanie programów aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych. 
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oraz Priorytetu 5 – Zintegrowana Polityka Społeczna:  

- Tworzenie kompleksowych programów wspierania rodziny, 

- Profilaktyka prozdrowotna, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, 

- Integracja przedsięwzięć przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu 

i patologiom, 

- Wspieranie powrotów na rynek pracy, 

- Wspieranie różnorodnych form aktywności osób niepracujących, w tym osób 

niepełnosprawnych oraz osób w wieku poprodukcyjnym. 

• 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 

poprzez rozwój i upowszechnienie usług, a także zwiększanie dostępu do dóbr 

codziennego użytku. Rozwój systemów opieki zdrowotnej oraz pomocy socjalnej dla 

najuboższych. 

• 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. [...] 

• Lokalnym Programem Rewitalizacji dla miejscowości Szydłów na lata 2007 – 

2015; 

Autorzy LPR, odnosząc się do kwestii społecznych twierdzą, iż będzie on miał 

pośredni wpływ na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób wykluczonych społecznie, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej 

i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, 

wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych 

służących rozwiązywaniu problemów społecznych, pomoc dotkniętym ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym. 

• Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

Wszystkie cele GPPiRPA korelują z celami niniejszej strategii. 
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• Programem współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 

Zgodność z następującymi działaniami: 

- organizacje imprez, zawodów, turniejów sportowych, 

- organizowanie zajęć pozalekcyjnych, 

- organizowanie festynów, koncertów i innych imprez masowych o charakterze 

rekreacyjnym, 

- inicjowanie przedsięwzięć służących propagowaniu dorobku kulturalnego Gminy 

- wspieranie akcji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin 

patologicznych, 

- realizowanie programów profilaktycznyczno-wychowawczych dla dzieci 

i młodzieży. 

• 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. 

• Strategią Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 2006 – 

2014; 

Mogłoby się wydawać, że turystyka jest dość odległym zagadnieniem od kwestii 

społecznych. Bezpośrednio tak, jednak z uwagi na duży potencjał turystyczny Gminy 

Szydłów, właśnie ta gałąź gospodarki będzie miała coraz większy wpływ na majętność 

jej mieszkańców. Niniejsza strategia koreluje z następującymi założeniami zapisanymi 

w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Świętokrzyskiego: 
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4.1. Tworzenie i implementacja nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie marketingu 

produktu i tworzenia produktów markowych; 

5.2. Tworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia w sektorze prywatnym; 

5.5. Wsparcie instytucjonalne tworzenia i rozwoju regionalnych i lokalnych 

produktów turystycznych. 

 Zakończenie 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szydłów na lata 2008 – 

2015 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 pomoże sobie samo.  
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