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WPROWADZENIE 

 

Polityka społeczna oznacza racjonalną działalność państwa i innych podmiotów 

zmierzającą do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, pożądanych struktur 

społecznych i stosunków społeczno-kulturowych, służących efektywnemu i sprawiedliwemu 

zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa. Na poziomie lokalnym jednym z podstawowych 

narzędzi służących jej realizacji jest strategia rozwiązywania problemów społecznych.  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument przedstawiający 

koncepcję działań zmierzających do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej, szczególnie 

w aspekcie rozpoznawania zagrożeń społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania 

negatywnych skutków występujących problemów społecznych. Strategia stanowi podstawę 

do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych w obliczu zagrożeń dla 

prawidłowego funkcjonowania lokalnej społeczności. 

Niniejsza strategia została opracowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Pakosławiu. Powstała w procesie partycypacyjnym z uwzględnieniem interesów różnych 

grup społecznych i przy szerokich konsultacjach społecznych. W pracach nad dokumentem 

uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, w tym sektora pomocy społecznej, 

oświaty, kultury, sportu i rekreacji, rynku pracy, ochrony zdrowia, a także policji, organizacji 

pozarządowych, kościoła oraz mieszkańcy gminy. 

Strategia ma charakter kilkuletni; została przygotowana na lata 2016-2020. Ma 

umocowanie w dokumentach strategicznych z zakresu polityki społecznej przygotowanych 

na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym skąd, stosownie do potrzeb 

mieszkańców, przenosi priorytetowe cele i kierunki działań na poziom lokalny. Dokument 

umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, i stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów 

i projektów pomocy społecznej.  

Strategia składa się z pięciu części. W pierwszej z nich zostały przedstawione 

podstawy prawne tworzenia dokumentu oraz jego uwarunkowania strategiczne 

i programowe. 

Druga część strategii obejmuje podstawowe informacje na temat gminy oraz 

diagnozę sytuacji społecznej w gminie, która została przygotowana w oparciu o dane 
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pozyskane z instytucji i organizacji działających w gminie bądź obejmujących zasięgiem 

działania jej mieszkańców, identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

lokalnego systemu polityki społecznej (analiza SWOT), a także analizę ankiet skierowanych 

do mieszkańców gminy, w tym przedstawicieli samorządu lokalnego. Diagnoza została 

przeprowadzona w następujących obszarach: Transport i komunikacja; Sytuacja 

demograficzna i zasoby mieszkaniowe; Gospodarka i sytuacja na rynku pracy; Edukacja 

i wychowanie; Kultura, sport i rekreacja, turystyka; Zdrowie i problem niepełnosprawności; 

Uzależnienia i przemoc w rodzinie; Problem bezdomności; Przestępczość; Pomoc społeczna 

i Organizacje pozarządowe. 

W trzeciej części strategii, na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonej 

diagnozy oraz przy uwzględnieniu kompetencji samorządu gminnego, zostały sformułowane: 

misja, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań niezbędnych do podjęcia w okresie 

programowania dokumentu. Zostali również wskazani realizatorzy strategii, przedstawione 

źródła finansowania dokumentu i czas realizacji wyznaczonych w nim kierunków działań, 

ramy finansowe strategii oraz prognoza zmian. 

W czwartej części dokumentu wskazane są programy oraz przedstawiona jest 

informacja na temat projektów mogących służyć realizacji strategii. 

Piąta część strategii zawiera informacje na temat sposobu realizacji dokumentu oraz 

prowadzenia jego monitoringu i ewaluacji przy wykorzystaniu przygotowanego zestawu 

wskaźników monitoringowych. 

Przy istniejącym obecnie ogromnym zapotrzebowaniu na myślenie i działanie 

strategiczne należy pamiętać, że sam fakt przygotowania strategii to dopiero część 

teoretyczna procesu, którą należy uzupełnić praktyką i działaniem, czyli wdrożeniem 

dokumentu. Tutaj, odpowiedzialność spada na lokalnych polityków, działaczy, przedstawicieli 

różnych instytucji, zarówno administracji samorządowej, jak i organizacji pozarządowych. 

I tylko ich skoordynowana współpraca, wola i determinacja w przeznaczaniu i pozyskiwaniu 

środków finansowych przełoży się na skuteczność realizacji strategii. 
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I. UWARUNKOWANIA TWORZENIA STRATEGII 

 

1. PODSTAWY PRAWNE 

 

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Pakosław na lata 2016-2020 wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), który w ramach zadań własnych 

gminy przewiduje „opracowanie i realizację 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”. 

Do aktów prawnych regulujących treść strategii oraz wpływających na jej realizację 

należą również m.in.: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 

 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487), 

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

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575), 

 ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 

ze zm.), 

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

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.), 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1390), 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

224), 

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

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645), 

 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 43, 

poz. 225 ze zm.), 
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 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.), 

 ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 785 

ze zm.), 

 ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 195), 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.), 

 ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 

z 2015 r., poz. 121 ze zm.), 

 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 

ze zm.), 

 ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 546), 

 ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 833 

ze zm.), 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 150 ze zm.), 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

966 ze zm.), 

 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 

ze zm.), 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), 

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 

ze zm.). 
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2. UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE I PROGRAMOWE 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław na lata 2016-2020 

pozostaje w zgodności z dokumentami strategicznymi i programowymi, które opracowano 

na szczeblu europejskim, krajowym i samorządowym. Należą do nich: 

 Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 

sprawne państwo, 

 Umowa Partnerstwa – Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, 

 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, 

 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, 

 Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Rawickiego do 2020 roku, 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Pakosław 2011-2025. 

Ważny punkt odniesienia dla opracowywanego dokumentu stanowi również ocena 

wdrożenia zapisów sformułowanych w poprzedniej strategii, obowiązującej do 2015 roku. 

W jej ramach wskazano osiągnięcia w realizacji wyznaczonych w dokumencie celów 

głównych. 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu jest dokumentem, którego głównym celem jest 

wyjście z kryzysu, w jakim w ostatnich latach znalazła się gospodarka europejska, powrót na 

ścieżkę rozwoju, a następnie na niej pozostanie. Strategia, której założeniem jest stworzenie 

większej liczby miejsc pracy i podniesienie standardu życia, obejmuje trzy wzajemnie ze sobą 

powiązane priorytety: 

1. Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

2. Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 
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W ramach trzech priorytetów tematycznych przygotowano siedem projektów 

przewodnich. Projekt „Unia innowacji” ma na celu poprawę warunków ramowych i dostępu 

do finansowania badań i innowacji, co powinno wzmocnić rolę łańcucha innowacji 

i zwiększyć poziom inwestycji w całej Unii. Z kolei projekt „Młodzież w drodze” służy 

poprawie wyników systemów kształcenia oraz podniesieniu atrakcyjności europejskiego 

szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej, a projekt „Europejska agenda cyfrowa” 

zakłada upowszechnienie szybkiego Internetu oraz umożliwienie gospodarstwom domowym 

i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z jednolitego rynku cyfrowego. 

Projekt „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” ma na celu uniezależnienie 

wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów poprzez zmniejszenie udziału emisji 

węgla w europejskiej gospodarce, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

modernizację transportu i propagowanie efektywności energetycznej, natomiast projekt 

„Polityka przemysłowa w erze globalizacji” służy poprawie otoczenia biznesu, szczególnie 

w odniesieniu do Małych i Średnich Przedsiębiorstw, oraz wspieraniu rozwoju silnej 

i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach 

światowych. 

Celem projektu „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” jest 

modernizacja rynków pracy poprzez zwiększanie mobilności siły roboczej oraz rozwijanie 

kwalifikacji przez całe życie, co powinno podnieść współczynnik aktywności zawodowej 

i lepiej dopasować do siebie popyt i podaż na rynku pracy, a projekt „Europejski program 

walki z ubóstwem” zakłada zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści 

płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie 

i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 to z kolei najważniejszy średniookresowy dokument 

rozwojowy na szczeblu krajowym, określający cele strategiczne do 2020 roku. Wyznacza on 

trzy obszary strategiczne: Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna gospodarka, 

Spójność społeczna i terytorialna, w których koncentrują się główne działania, oraz określa, 

jakie interwencje są niezbędne w celu przyspieszenia procesów rozwojowych. 

Celem głównym Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 

społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój 

kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Dokument z jednej strony wyznacza działania 
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służące usuwaniu barier rozwojowych, w tym ujawnionych przez kryzys gospodarczy słabości 

polskiej gospodarki, a z drugiej skupia się na wspomnianych powyżej potencjałach, które 

będą stymulowały rozwój kraju. 

Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych (Strategia Innowacyjności 

i Efektywności Gospodarki, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategia Rozwoju 

Transportu, Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, Sprawne Państwo, Strategia 

Rozwoju Kapitału Społecznego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: 

Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego 

RP, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa), które powinny 

przyczyniać się do realizacji założonych w niej celów, a zaprojektowane w nich działania 

rozwijać i uszczegóławiać reformy w niej wskazane. Dokument skierowany jest nie tylko do 

administracji publicznej, ale także do środowisk społecznych i gospodarczych, które 

uczestniczą w procesach rozwojowych i mogą je wspomagać zarówno na szczeblu 

centralnym, jak i regionalnym. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest również odniesieniem na gruncie krajowym dla 

dokumentów strategicznych przygotowywanych w kraju na potrzeby programowania 

środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020, tj. Umowy Partnerstwa i programów 

operacyjnych (uwzględniających środki z polityki spójności, wspólnej polityki rolnej 

i wspólnej polityki rybołówstwa). Wskazane w strategii cele rozwojowe i priorytety 

w znaczącym zakresie wpisują się w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne. 

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy 

europejskich w Polsce w latach 2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych: polityki 

spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa. Instrumentami realizacji 

Umowy są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne. Dokumenty te 

wraz z Umową tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową 

perspektywę finansową. 

Umowa ściśle wiąże strategię wykorzystania środków europejskich z realizacją 

Strategii Rozwoju Kraju 2020 i Strategii Europa 2020. Celem konsekwentnie realizowanym 

w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 jest, zgodnie ze Strategią Rozwoju 

Kraju, oparcie rozwoju na dalszym zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawie 

spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszeniu sprawności i efektywności państwa. 
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Biorąc pod uwagę wskazane powyżej cele rozwojowe kraju, w Umowie wyróżniono cztery 

priorytety finansowania ze środków europejskich, do których zaliczono: otoczenie 

sprzyjające przedsiębiorczości i innowacjom, spójność społeczną i aktywność zawodową, 

infrastrukturę sieciową na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz środowisko i efektywne 

gospodarowanie zasobami. Priorytety te będą realizowane w ramach właściwych celów 

tematycznych, wskazanych w projektach rozporządzeń Unii Europejskiej. 

Umowa wskazuje m.in. rodzaje inwestycji, mogących liczyć na dofinansowanie, 

proponuje układ programów operacyjnych, prezentuje zarys systemu ich wdrażania, a także 

przedstawia ogólne założenia opartego na zasadzie subsydiarności podziału interwencji 

pomiędzy poziom krajowy i regionalny. Zapewnieniu koordynacji pomiędzy funduszami 

polityki spójności na poziomie regionalnym służyć ma, umożliwiona po raz pierwszy 

w okresie programowania 2014-2020, realizacja przez samorządy województw programów 

dwufunduszowych (Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego). Instrumentem zapewniającym komplementarność interwencji realizowanych 

przez rząd i samorząd terytorialny będzie kontrakt terytorialny. 

Zgodnie z Umową Partnerstwa w latach 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny 

będzie współfinansował krajowy Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, 

dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego i dobrego rządzenia 

oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. Krajowy program (zasili go 28% środków 

funduszu) będzie się koncentrował na zmianach strukturalnych poszczególnych polityk 

sektorowych, a także na takich przedsięwzięciach, które mają charakter ogólnopolski i są 

priorytetowe z punktu widzenia polityki państwa, natomiast na poziomie regionalnym 

interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego (72% środków funduszu) będzie dotyczyła 

bezpośredniego wsparcia osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku.  

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój obejmuje pięć następujących osi 

priorytetowych: I. Osoby młode na rynku pracy, II. Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji, III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, IV. Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa oraz V. Pomoc Techniczna. 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zawiera 9 osi 

priorytetowych. Problematykę społeczną ujęto głównie w ramach osi priorytetowej 6. Rynek 

pracy i osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne. 
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W ramach osi priorytetowej 6. wyznaczono priorytety inwestycyjne, których 

wdrożenie ma się przyczynić do wzrostu zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących 

pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zwiększenia 

liczby nowopowstałych, trwałych przedsiębiorstw, wzrostu zatrudnialności wśród osób 

sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3., podniesienia kompetencji i kwalifikacji 

przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników, w tym 

przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne 

oraz zwiększenia szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub zwolnionych 

z przyczyn zakładu pracy oraz osób zagrożonych dezaktywizacją zawodową z powodu wieku 

lub stanu zdrowia. 

Z kolei w ramach osi priorytetowej 7. przewidziano do realizacji priorytety inwestycyjne 

służące zwiększeniu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, zwiększeniu liczby tych osób korzystających z usług społecznych i zdrowotnych 

oraz zwiększeniu zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej 

oraz dostępności usług dla tych przedsiębiorstw. 

Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku jest 

dokumentem, który wyznacza główne kierunki regionalnej polityki społecznej. W strategii 

sformułowano misję i wizję oraz wyznaczono 5 priorytetów strategicznych: 1. Wielkopolska 

równych szans i możliwości, 2. Zdrowi Wielkopolanie, 3. Bezpieczna Wielkopolska 

(Bezpieczeństwo publiczne i socjalne), 4. Wielkopolska obywatelska, 5. Samorząd 

województwa wielkopolskiego partnerem, doradcą i konsultantem lokalnych podmiotów 

polityki społecznej. 

Priorytet 1. obejmuje problematykę wyrównywania szans mieszkańców Wielkopolski 

w kontekście dostępu do rożnych wymiarów funkcjonowania społecznego w ramach oferty 

polityki kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, dostępności edukacji i nauki, usług medycznych, 

narzędzi aktywnego rynku pracy, a także usług i świadczeń socjalnych. Uznano, iż istotne 

znaczenie ma wyrównywanie różnic w rozwoju społecznym województwa, zwiększanie 

wrażliwości społecznej na problemy społeczne, ochrona zasobów, standardu i jakości życia 

rodziny umożliwiających realizowanie funkcji i zadań służących jej rozwojowi oraz 

eliminowanie i redukowanie czynników prowadzących do ubóstwa, izolacji, marginalizacji 

i wykluczenia społecznego. 
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W priorytecie 2. zaakcentowano potrzebę kreowania i realizacji wojewódzkiej polityki 

zdrowotnej uwzględniającej profilaktykę i promocję zdrowia, położono nacisk na konieczność 

rozwijania otoczenia instytucjonalnego, gospodarczego i środowiska społecznego służącego 

wdrażaniu koncepcji „Zdrowa społeczność – zdrowi obywatele”, a także podejmowania 

działań na rzecz konsolidowania systemu informacji medycznej oraz poszerzania zakresu 

problemowego analiz epidemiologicznych i socjomedycznych. 

W ramach priorytetu 3. uwzględniono działania służące zapewnieniu mieszkańcom 

Wielkopolski bezpieczeństwa socjalnego, osobistego i publicznego oraz przerywaniu „pętli 

ubóstwa” i dziedziczenia biedy, podkreślono potrzebę rozwijania przedsięwzięć na rzecz 

poprawy spójności regionu, podejmowania działań profilaktycznych w kontekście zwalczania 

zjawisk patologii społecznej i przestępczości oraz położono nacisk na budowę obywatelskiej 

sieci bezpiecznych społeczności w kontekście stabilizowania i wzmacniania poczucia 

bezpieczeństwa obywateli. 

W priorytecie 4. zaakcentowano potrzebę podejmowania działań służących 

aktywizowaniu zasobów ludzkich i potencjału społecznego na rzecz rozwoju jednostek, grup 

i społeczności, w tym także osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym 

w działania podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. 

Wszystkie działania wpisujące się w wyznaczone w strategii priorytety uwzględniają 

specyficznych adresatów, za których uznano: osoby starsze i niepełnosprawne, dzieci 

i młodzież, kategorie wysokiego ryzyka socjalnego, a także wszystkich mieszkańców 

Wielkopolski przy uwzględnieniu ich uczestnictwa w różnych wymiarach życia społecznego 

(kultura, sport i turystyka, edukacja, pomoc społeczna, rynek pracy, służba zdrowia). 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawickim do 2020 

roku jest dokumentem, w którym na podstawie diagnozy sytuacji społecznej w powiecie, 

sformułowano misję samorządu powiatu („Wspieranie rodzin i dzieci będących w trudnej 

sytuacji życiowej, rozwijanie pieczy zastępczej i udzielanie pomocy jej wychowankom 

w usamodzielnieniu oraz stwarzanie mieszkańcom możliwości rozwoju oraz aktywizowanie 

i integrowanie grup zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu 

dostępnych zasobów oraz w oparciu o partnerstwo lokalne”) oraz wyznaczono 4 cele 

strategiczne: 1. Wspieranie rodzin oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki 

i odpowiednich warunków do rozwoju, 2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu 
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społecznemu mieszkańców powiatu, 3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego 

i publicznego, 4. Wzmacnianie służb społecznych oraz rozwijanie społeczeństwa 

obywatelskiego. 

W obrębie celu strategicznego 1. zaplanowano działania służące zapewnieniu rodzinom 

pomocy we właściwym wypełnianiu ich funkcji, promowaniu i rozwijaniu pieczy zastępczej 

oraz udzieleniu pomocy wychowankom ją opuszczającym, a także wspieraniu dzieci 

i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju, w tym dotkniętych niepełnosprawnością, 

oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w rodzinie.  

Działania wyznaczone w ramach celu strategicznego 2. skupiono natomiast na 

aktywizowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wspieraniu osób zagrożonym lub 

dotkniętym ubóstwem i bezdomnością, a także usprawnianiu seniorów oraz tworzeniu 

warunków do społecznej i zawodowej aktywności osób niepełnosprawnych. 

Działania ujęte w obrębie celu strategicznego 3. poświęcono z kolei zaspokajaniu 

potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia oraz przeciwdziałaniu przestępczości, 

w tym wśród nieletnich, natomiast w ramach celu strategicznego 4. uwzględniono działania 

zakładające doskonalenie sektora pomocy społecznej, a także wspieranie organizacji 

pozarządowych oraz rozszerzanie z nimi współpracy. 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Pakosław 2011-2025 jest dokumentem 

planistycznym określającym kierunki rozwoju gminy. Na podstawie diagnozy stanu 

aktualnego oraz analizy mocnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń, jakie przed nią 

stoją, formułuje on wizję gminy, cele strategiczne i operacyjne oraz zadania i działania. 

Do zadań istotnych z punktu widzenia niniejszego dokumentu zaliczono m.in.: 

wyznaczenie terenów pod strefę gospodarczą (ul. Leśna w Pakosławiu), przyznawanie ulg 

podatkowych dla podmiotów gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy i inwestujących 

na terenie gminy, budowę ścieżek pieszo-rowerowych w okolicy „Zalewu” i na terenie gminy 

pomiędzy miejscowościami, utworzenie schroniska młodzieżowego na poddaszu Szkoły 

Podstawowej w Pakosławiu, budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Osiek”, wspólną 

promocję gminy i podmiotów gospodarczych oraz wypracowanie wspólnej oferty gospodarczej, 

podejmowanie działań marketingowych na rzecz warunków sprzyjających rozwojowi 

gospodarczemu gminy (przekazy medialne). 

Podkreślono również potrzebę przeciwdziałania starzeniu się społeczeństwa poprzez 
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zatrzymanie młodych na wsi dzięki atrakcyjnym działaniom władz na rzecz społeczeństwa, 

stworzenia dobrej oferty przedszkolnej i edukacyjnej, różnorodnego wspierania rodzin 

wielodzietnych, sprzedawania działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe, 

urbanizacji terenów przeznaczonych pod zabudowę (zapewnienie infrastruktury i rozwój 

strefy usługowej), tworzenia nowych miejsc pracy, udzielania pomocy w zakładaniu firm 

przez mieszkańców gminy, organizowania dla bezrobotnych szkoleń, staży, prac 

interwencyjnych i robót publicznych, prac społecznie użytecznych, podejmowania działań na 

rzecz zmiany stylu życia młodzieży, wnioskowania o środki zewnętrzne, tworzenia 

i realizowania projektów unijnych aktywnie wspierających społeczność lokalną, wdrażania 

działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży, zintegrowania skutecznych działań na rzecz 

dziecka i rodziny ze środowiskiem, podjęcia działań na rzecz integracji mieszkańców  

– wspierania form wypoczynku rodzinnego oraz aktywnego stylu życia, podnoszenia 

świadomości społecznej na tematy starości i niepełnosprawności, zorientowania 

społeczności lokalnej i najbliższej rodziny na potrzeby osób starszych, przeciwdziałania ich 

izolacji społecznej oraz utworzenia mieszkań socjalnych czy pensjonatu dla osób starszych. 

Zwrócono także uwagę na konieczność zapewnienia lokalu dla pakosławskiej filii 

przedszkola w Sowach, modernizowania placówek oświatowych, utworzenia stołówki 

w szkole w Sowach, budowy placów zabaw przy wszystkich szkołach podstawowych 

w gminie, sukcesywnej wymiany sprzętu komputerowego na nowszy, wyposażenia placówek 

oświatowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, utworzenia pracowni specjalistycznych, 

zatrudnienia psychologa szkolnego, zwiększenia liczby godzin pedagoga (do 2 etatów) 

i logopedy (do pełnego etatu), poszerzenia oferty edukacyjnej o zajęcia wyrównawcze, 

w tym z języków obcych, zapewnienia zajęć opiekuńczych i utrzymania nauki języka 

francuskiego w szkołach podstawowych, umożliwienia korzystania z bazy sportowej dzieciom 

i młodzieży z całej gminy, zapewnienia uczniom lepszej dostępności bibliotek szkolnych 

i biblioteki gminnej poprzez zmianę czasu pracy tych placówek, utworzenia GOK-u i punktu 

informacji turystycznej, promowania gminnych imprez, utworzenia bazy noclegowo-

gastronomicznej, kontynuowania budowy ścieżek rowerowych i oznakowania tras jazdy 

konnej, poprawy infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki konnej, wyznaczenia 

bezpiecznych miejsc dla postoju i popasu na szlaku konnym, utworzenia bazy sanitarnej dla 

jeźdźców i turystów oraz promowania turystyki konnej (foldery, plakaty). 
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Za ważne uznano również doposażenie ośrodka zdrowia w specjalistyczny sprzęt, 

pozyskiwanie specjalistów z różnych dziedzin medycyny, organizowanie masowych 

bezpłatnych badań, podniesienie jakości i zwiększenie dostępności świadczonych usług 

medycznych na terenie gminy, zapewnienie działek pod budowę mieszkań socjalnych, 

zachowanie dotychczasowego poziomu podatków od nieruchomości (budynków 

mieszkalnych, gospodarczych, gruntów), podejmowanie działań prewencyjnych związanych 

z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa, prowadzenie monitoringu i kampanii 

informacyjnych poświęconych tej tematyce, podejmowanie współpracy ze społeczeństwem 

w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz działań w przypadku zagrożenia, zapobieganie 

wandalizmowi poprzez wdrażanie stosownych programów, wsparcie finansowe instytucji 

zajmujących się bezpieczeństwem publicznym, zapewnienie wyposażenia oraz odpowiednich 

kadr bezpośrednio wypływających na poprawę bezpieczeństwa oraz poprawę infrastruktury 

przeciwpowodziowej. 

Podkreślono również potrzebę ustanowienia lokalnych zasad współpracy samorządu 

gminy z mieszkańcami opartych na jawności, przejrzystości i trosce o dobro wspólne oraz 

współdecydowania w sprawach istotnych dla mieszkańców, tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez aktywny udział organizacji pozarządowych w podejmowaniu decyzji 

w sprawach istotnych dla gminy, podejmowania konstruktywnej współpracy z partiami 

i ugrupowaniami politycznymi, tworzenia inicjatyw uchwałodawczych odpowiadających 

bieżącym potrzebom z poszanowaniem dialogu społecznego, zwiększania świadomości 

społeczności lokalnej w zakresie tworzenia prawa lokalnego i kompetencji organów, 

poszerzenia współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez realizację wspólnych 

projektów z władzami gminy, tworzenia i realizowania programów finansowanych 

ze środków Unii Europejskiej na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a także 

wspierania powstania Młodzieżowej Rady Gminy. 

Przedstawiona poniżej ocena wdrożenia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Pakosław na lata 2009-2015 wskazuje osiągnięcia w realizacji 

wyznaczonych w dokumencie celów głównych. 

W ramach celu głównego „Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz 

osób starszych i niepełnosprawnych” dokonano rozeznania dotyczącego liczby osób 

starszych powyżej 75. roku życia w gminie oraz ich potrzeb, zorganizowano rajdy, spotkania 
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z chorymi, odwiedziny z upominkami w okresie Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia, 

udzielano osobom starszym wsparcia w formie usług opiekuńczych, zabezpieczenia opału na 

zimę, pomocy sąsiedzkiej itp., prowadzono indywidualne rozmowy w celu uwrażliwienia 

najbliższej rodziny na potrzeby osób starszych, integrowano osoby starsze i niepełnosprawne 

ze środowiskiem poprzez organizowanie wspólnych spotkań, rajdów oraz imprez 

okolicznościowych (Dzień Kobiet, wigilia, ognisko), a także organizowano dla tych osób 

wycieczki po gminie i poza nią. 

W ramach celu głównego „Wspieranie osób i rodzin ubogich poprzez rozwijanie 

systemu pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb osób zagrożonych marginalizacją” 

monitorowano sytuację rodzin i ich potrzeb (we współpracy z ośrodkiem zdrowia, Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami i przedszkolami), na bieżąco przygotowywano 

i aktualizowano listy rodzin zagrożonych, włączono środowisko lokalne do aktywnego udziału 

w sporządzaniu bieżących list rodzin zagrożonych, współpracowano z Powiatowym Urzędem 

Pracy i GOPS-em w zakresie poszukiwania pracy, umieszczano informacje na temat 

możliwości skorzystania z pomocy prawnej i psychologicznej (gazetka lokalna, strona 

internetowa, tablice ogłoszeń), organizowano pogadanki w zakresie pedagogizacji dzieci 

i rodzin zagrożonych (udzielano informacji, jak postępować w sytuacji zagrożenia – szkoły, 

przedszkola, GOPS), a także zwiększono dostępność psychologa i pedagoga dla dzieci i rodzin. 

W ramach celu głównego „Kompleksowy i sprawny system profilaktyki 

i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy” organizowano cykliczne spotkania 

z psychologiem w gimnazjum i szkołach podstawowych oraz wyjazdy integracyjne do kina 

i teatru w ramach świetlicy środowiskowej, umożliwiono uczniom z rodzin zagrożonych 

alkoholizmem udział w wycieczkach klasowych oraz wypoczynku letnim, systematycznie 

organizowano szkolenia dla sprzedawców i restauratorów na temat respektowania zakazu 

sprzedaży alkoholu i papierosów osobom nieletnim, zorganizowano dla uczniów, nauczycieli 

i osób zainteresowanych szkolenia na temat dopalaczy, wdrożono programy profilaktyczne 

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (narkomania, alkohol), zorganizowano 

spotkania z rodzicami na temat uzależnień, przeprowadzono remont siłowni, a także 

zatrudniono psychologa (dyżury psychologa w szkołach podstawowych i gimnazjum). 

W ramach celu głównego „Budowanie sprawnego systemu pomocy dziecku 

i rodzinie” zatrudniono w szkołach psychologa, prowadzono pedagogizację rodziców 
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(spotkania z psychologiem i pedagogiem), zwiększono wymiar godzin pedagoga szkolnego, 

zorganizowano dyżury higienistki w szkołach, rozpoznano problem dojazdu młodzieży 

ponadgimnazjalnej do szkół, a także placówki oświatowe nawiązały współpracę z asystentem 

rodziny. 

W ramach celu głównego „Rozwój działań samorządu lokalnego w celu aktywizacji 

społeczności lokalnej” upowszechniano informacje na temat prowadzonych działań i akcji 

jednostek funkcjonujących na terenie gminy (w lokalnej prasie, za pośrednictwem księży 

w parafiach, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, na stronie internetowej gminy, 

w formie ulotek i zaproszeń), aktywizowano rodziców poprzez udział ich dzieci w imprezach, 

zaangażowano mieszkańców do opracowania strategii rozwoju gminy, organizowano 

imprezy z udziałem mieszkańców (turniej wsi, festyny, pikniki), a także zwiększono 

skuteczność informowania o zebraniach wiejskich (sołeckich). 
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II. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE 

 

1. DANE PODSTAWOWE O GMINIE 

 

Gmina Pakosław jest gminą wiejską, położoną w południowo-zachodniej 

Wielkopolsce, w południowo-wschodniej części powiatu rawickiego. Południowa granica 

gminy jest granicą pomiędzy województwem wielkopolskim a województwem dolnośląskim. 

Od zachodu gmina graniczy z gminą Rawicz, od północy z gminą Miejska Górka, od 

wschodu z gminą Jutrosin (wszystkie z powiatu rawickiego), a od południa z gminą Milicz 

(z powiatu milickiego). 

Gmina zajmuje powierzchnię 78 km² i składa się z 15 sołectw: Zaorle, Sworowo, Sowy, 

Pomocno, Podborowo, Pakosław, Ostrobudki, Osiek, Niedźwiadki, Kubeczki i Dębionka, 

Golejewo, Golejewko, Góreczki Wielkie, Chojno i Białykał. Największą miejscowością gminy 

jest Pakosław będący siedzibą władz gminy, a także większości lokalnych instytucji. 

Gmina położona jest na południu Niziny Wielkopolskiej, na wysokości około 100 m 

n.p.m., w dorzeczu rzeki Orli, stanowiącego część dorzecza Baryczy. Dorzecze te obejmuje 

liczne lewo i prawobrzeżne cieki z których największym jest Szpatnica. Są to rzeki nizinne 

o małych spadkach, jak również niewielkich zdolnościach retencyjnych. 

W gminie występuje sporo wydm, pokrytych w przeważającej mierze lasem 

z drzewostanem iglastym. Lasy zajmują ponad 1/5 powierzchni gminy. Z roślin chronionych 

na jej terenie występują takie gatunki, jak: widłak spłaszczony, kruszyna pospolita, kalina 

koralowa, bluszcz pospolity, centuria pospolita, kocanki piaskowe, konwalia majowa, 

kosaciec syberyjski oraz kukułka szerokolistna (storczyk szerokolistny), a z grzybów: 

sromotnik bezwstydny oraz rzadki podgrzybek pasożytniczy. Na południu gmina graniczy 

z największym w Europie Zachodniej rezerwatem ornitologicznym „Stawy Milickie”, znanym 

m.in. z około 240 gatunków dzikiego ptactwa. 

Warunki klimatyczne są w rejonie Pakosławia łagodniejsze aniżeli we wschodniej 

części Wielkopolski. Występują tu małe amplitudy roczne temperatur. Lata i wiosny są długie 

i ciepłe a zimy łagodne. Rocznie spada średnio około 550 mm opadów, co świadczy że jest to 

obszar o niskich opadach. Wiatry zachodnie, południowo i północno-zachodnie stanowią 

40% wszystkich wiatrów (przeważają wiatry z kierunków zachodnich – 25%). Średnia 
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temperatura roczna to 7,7 do 7,0oC z najcieplejszym lipcem (17,9oC) i najzimniejszym lutym  

(-2,9o C). Śnieg leży średnio przez 60 dni w roku, w okresie od listopada do marca. Wegetacja 

trwa od 210 do 220 dni w roku. Gmina charakteryzuje się dużą czystością powietrza 

atmosferycznego, nie ma bowiem na jej terenie obiektów przemysłowych zanieczyszczających 

powietrze. 

Gmina jest w całości zwodociągowana (875 odbiorców), w Białymkale znajduje się 

hydrofornia, a w Pakosławiu przepompownia. Dostęp do sieci gazowej o długości 62,5 km 

posiada 12 miejscowości (262 gospodarstwa), stacja redukcyjna o przepustowości 1600m3/h 

znajduje się w Pakosławiu. Z kolei w Chojnie i Pakosławiu mieszczą się oczyszczalnie ścieków 

(o przepustowości odpowiednio 429 i 360 m3/dobę), które obsługują miejscowości: Chojno, 

Golejewko, Golejewo, Ostrobudki, część Góreczek Wielkich – tzw. „Baranowo” (pierwsza 

z nich) oraz Pakosław, Osiek, Pomocno, Zaorle, Białykał i Sowy (druga). 

Historia ziem wchodzących obecnie w skład gminy sięga I połowy XII wieku. 

Najstarszą metrykę posiada miejscowość Golejewko, która jest wymieniona w bulli papieża 

Innocentego II z 1136 roku pod nazwą Kasztelnii Czestram (pozostałością Kasztelnii jest 

dobrze zachowane stożkowe grodzisko obwiedzione wałem i fosą). Z kolei pierwsze 

wzmianki o Pakosławiu znajdują się w dokumencie z roku 1310. Pojawia się on wśród 

miejscowości tzw. dystryktu ponieckiego, utworzonego przez Henryka II Głogowskiego. 

Pozostałościami wielowiekowej historii Pakosławia i okolic są liczne zabytki, spośród 

których do najciekawszych należą zespoły pałacowo-parkowe. Są to: Park pałacowy 

w Golejewku z XVIII wieku o powierzchni 4,60 ha, Park pałacowy w Osieku z XIX wieku 

o powierzchni 15,54 ha, Park pałacowy w Pakosławiu z XVIII wieku o powierzchni 4,30 ha, 

Park dworski w Ostrobudkach z XIX wieku o powierzchni 2,46 ha oraz Park dworski w Zaorlu 

z XIX wieku o powierzchni 2,00 ha. Szczególnie ciekawym założeniem parkowo-pałacowym 

jest park w Golejewku z zabytkową aleją lipową. 

W miejscowości tej znajduje się także neobarokowy kościół pw. Wszystkich Świętych 

z bardzo ciekawą polichromią Antoniego Procajłowicza z 1910 roku i cennym wyposażeniem 

wnętrza m.in. z XVI-XVII wieku. Obok kościoła stoi plebania z połowy XIX wieku. Z kolei na 

cmentarzu znajduje się pomnik ku czci 128 ofiar I wojny światowej i powstania 

wielkopolskiego oraz mogiła 17 osób rozstrzelanych przez hitlerowców w pobliskim 

Podborowie w październiku 1939 roku. 
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Na uwagę zasługuje również Kościół pw. Św. Walentego i Macierzyństwa Bożego 

Maryi Dziewicy w Pakosławiu, zbudowany w latach 1896-1899 w stylu neogotyckim. 

Najcenniejszą w nim jest zabytkowa rzeźba Św. Walentego, pochodząca z poprzedniego 

kościoła. Obok kościoła – naprzeciw bramy głównej – znajduje się pomnik ofiar I wojny 

światowej, powstania wielkopolskiego i II wojny światowej. 

 

2. TRANSPORT I KOMUNIKACJA 

 

Gmina Pakosław charakteryzuje się niekorzystnym układem komunikacyjnym. Sieć 

dróg na jej obszarze tworzą drogi powiatowe o łącznej długości 44,56 km oraz drogi gminne 

o łącznej długości 43,8 km. Przez teren gminy nie przebiega linia kolejowa. 

Usługi komunikacyjne w gminie świadczy Państwowa Komunikacja Samochodowa 

Leszno, a główne kierunki stanowią Rawicz, Milicz i Jutrosin. Z trudnościami komunikacyjnymi 

zmagają się mieszkańcy wszystkich miejscowości gminy: Podborowo, Chojno, Golejewko, 

Golejewo, Sworowo, Kubeczki, Dębionka, Niedźwiadki, Sowy, Białykał, Zaorle, Pomocno, 

Osiek, Pakosław, Góreczki Wielkie i Ostrobudki. Najczęściej wynikają one ze zbyt niskiej 

częstotliwości kursowania autobusów (np. do Rawicza autobusy kursują tylko 4 razy dziennie 

– 2 razy w godzinach porannych i 2 razy w godzinach popołudniowych – dojazd do i ze szkoły 

i pracy). 

 

3. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I ZASOBY MIESZKANIOWE 

 

W latach 2012-2014 liczba ludności gminy Pakosław zwiększała się nieznacznie z roku 

na rok (z 4.749 w 2012 r. do 4.785 w 2014 r.). Na koniec kolejnych lat większość wśród ogółu 

mieszkańców gminy stanowili mężczyźni (51,7% w 2012 r., po 51,8% w latach 2013-2014). 

W analizowanym okresie nieznacznie z roku na rok zmniejszała się liczba dzieci 

i młodzieży, na zbliżonym poziomie pozostawała liczba osób w wieku produkcyjnym, 

natomiast systematycznie rosła liczba osób starszych. Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykresy 1-2. Ludność gminy oraz jej struktura wiekowa w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Nieznaczny wzrost liczby mieszkańców gminy była efektem korzystnego w latach 

2012-2013 przyrostu naturalnego (+21 w 2012 r., +23 w 2013 r.) oraz dodatniego w latach 

2013-2014 salda migracji odbywającej się głównie w ruchu wewnętrznym (10 w 2013 r. i 14 

w 2014 r.). 

Mieszkańcy gminy opuszczający jej teren kierowali się zarówno do jednostek 

miejskich, jak i na inne obszary wiejskie. O ile jednak w latach 2012-2013 oba kierunki 

migracje były równie powszechne, o tyle w 2014 zarysowała się przewaga, tych którzy 

postanowili osiedlić się w miastach. 

Dla osób, które postanowiły się osiedlić w gminie, najczęściej wcześniejszym 

miejscem zamieszkania były inne obszary wiejskie. Wyjątek stanowił rok 2013, w którym 

wśród osób decydujących się na zamieszkanie w gminie nieznaczną większość stanowiły 

osoby poprzednio mieszkające w mieście. 

Dane szczegółowe na temat ruchu naturalnego i migracyjnego ludności gminy 

przedstawiają poniższe wykresy.  
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Wykresy 3-4. Ruch naturalny i saldo migracji ludności gminy w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Wykres 5. Ruch migracyjny ludności gminy w latach 2012-2014 według typu i kierunku migracji 
 

 
 

do miasta i z miast w 2012 r. 
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Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 
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Analizując sytuację demograficzną w gminie, należy podkreślić, iż mimo rosnącej 

w nieznacznym stopniu liczby mieszkańców, jest ona raczej niekorzystna. Z jednej strony 

stale zmniejsza się liczba dzieci i młodzieży, z drugiej natomiast systematycznie zwiększa się 

udział osób starszych w populacji gminy. Zmiany te znamionują postępujący proces starzenia 

się społeczności lokalnej, co w perspektywie najbliższych lat będzie m.in. wymagało 

dostosowania w szerszym zakresie niż dotychczas wachlarza usług społecznych do potrzeb 

seniorów. 

Sytuacja demograficzna w gminie jest jednym z uwarunkowań lokalnej polityki 

mieszkaniowej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2012-2014 liczba 

mieszkań w gminie Pakosław zwiększała się z roku na rok (z 1.164 w 2012 r. do 1.200 

w 2014 r.). Z kolei z danych Urzędu Gminy Pakosław wynika, że w analizowanym okresie 

liczba mieszkań będących w zasobach gminy była niewielka (po 3 w latach 2012-2013, 

4 w 2014 r.). Wśród nich nie było mieszkań socjalnych. 

W 2012 roku złożono 1 wniosek na mieszkanie komunalne z zasobów gminy, 

a w latach 2013-2014 żadnego. Jednocześnie nikt nie oczekiwał na mieszkanie socjalne i nie 

posiadał wyroku eksmisyjnego bez wskazania lokalu socjalnego. 

W 2014 roku łączna liczba izb w mieszkaniach będących w zasobach gminy była 

wyższa niż w latach 2012-2013 (po 10 w latach 2012-2013 i 13 w 2014 r.), podobnie jak ich 

powierzchnia użytkowa (po 181 m2 w latach 2012-2013 i 251 m2 w 2014 r.), przeciętna 

powierzchnia 1 mieszkania (po 60,3  m2 w latach 2012-2013 i 62,8 m2 w 2014 r.) oraz 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę (po 4,65 m2 w latach 2012-2013 

i 6,28 m2 w 2014 r.). 

W 2012 roku oddano do użytkowania 8 nowych mieszkań w gminie, rok później 32, 

a w 2014 roku 10. Łączna liczba dostępnych w nich izb oraz powierzchnia użytkowa wyniosła 

odpowiednio 44 i 839 m2 w 2012 roku, 124 i 2.704 m2 w 2013 roku oraz 53 i 1.208 m2 w 2014 

roku. Wśród nowo oddanych mieszkań w gminie nie było mieszkań poszerzających zasoby 

gminy. 

Dane szczegółowe na temat zasobów mieszkaniowych w gminie przedstawiają 

poniższe wykresy. 
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Wykres 6. Zasoby mieszkaniowe w gminie 
w latach 2012-2014 

Wykres 7. Mieszkania pozostające w zasobach 
gminy w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Gminy Pakosław. 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2014 roku zdecydowana 

większość mieszkań w gminie była wyposażona w instalacje techniczno-sanitarne w postaci 

wodociągu, ustępu spłukiwanego, łazienki i centralnego ogrzewania. Najlepiej wyglądała 

sytuacja z dostępem do sieci wodociągowej, do której podłączonych było 97,2% mieszkań. 

Ustęp spłukiwany i łazienkę posiadało odpowiednio 96% i 93,4% mieszkań, a do centralnego 

ogrzewania dostęp miało 74,8% mieszkań. Gorzej wyglądała dostępność sieci gazowej; 

dostęp do niej miało 41,2% mieszkań. 

Mieszkańcy gminy, którzy z uwagi na trudną sytuację materialną nie byli w stanie 

pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, otrzymywali, po spełnieniu 

określonych warunków, dodatki mieszkaniowe. Jest to świadczenie pieniężne udzielane 

w ramach zadań własnych gminy i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Pakosławiu. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 1. Dodatki mieszkaniowe przyznane w gminie w latach 2012-2014 
 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

liczba gospodarstw, którym przyznano dodatki mieszkaniowe 6 5 6 

liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych 53 43 56 

wartość przyznanych dodatków mieszkaniowych (w zł) 9.492 9.934 10.719 

 
Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu i Główny Urząd Statystyczny. 

 

W latach 2012-2014 liczba gospodarstw, którym przyznano dodatki mieszkaniowe 

w gminie, była niewielka (po 6 w 2012 i 2014 r., 5 w 2013 r.), a liczba przyznanych dodatków 

ulegała wahaniom (53 w 2012 r., 43 w 2013 r., 56 w 2014 r.). 

Warto dodać, iż w 2014 roku 2 gospodarstwa domowe w gminie otrzymały dodatek 

energetyczny na łączną kwotę 215 zł. Ta forma pomocy udzielana jest osobom, którym 

przyznano dodatek mieszkaniowy oraz które są stroną umowy kompleksowej lub umowy 

sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują 

w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

 

4. GOSPODARKA I SYTUACJA NA RYNKU PRACY 

 

Pakosław jest wciąż gminą o charakterze typowo rolniczym, choć niska jakość gleb 

(przeważają gleby słabe i piaszczyste klas bonitacyjnych IV-VI; zdolność produkcyjna gleb 

decyduje o sposobie użytkowania gruntów) oraz niska opłacalność produkcji rolnej nie 

sprzyjają obecnie rozwojowi tej gałęzi gospodarki i coraz częściej powodują konieczność 

poszukiwania przez mieszkańców zatrudnienia w innych sektorach, także poza gminą.  

W strukturze gruntów dominują użytki rolne, które zajmują 72,7% powierzchni 

gminy, w tym 52,5% grunty orne, a 16,7% łąki i pastwiska. Lasy oraz grunty zadrzewione 

i zakrzewione zajmują 22% powierzchni gminy. Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 8. Użytki rolne, lasy i grunty leśne, pozostałe grunty i nieużytki (w ha) w gminie w 2014 roku 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Według danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku w gminie funkcjonowały 

622 gospodarstwa rolne, w tym 619 gospodarstw prowadzących działalność rolniczą. Wśród 

nich były 122 gospodarstwa małe o powierzchni do 1 ha, 152 gospodarstwa o powierzchni od 

1 do 5 ha, 150 gospodarstw o powierzchni od 5 do 10 ha, 103 gospodarstwa o powierzchni 

od 10 do 15 ha oraz 92 gospodarstwa o powierzchni 15 ha i więcej. 

W strukturze upraw dominowały zboża (uprawą zbóż zajmowało się 485 gospodarstw 

rolnych spośród 508 trudniących się uprawą), uprawiano również ziemniaki (98), uprawy 

przemysłowe (62), buraki cukrowe (51), warzywa gruntowe (28) oraz rzepak i rzepik (15). 

Podstawowy kierunek produkcji zwierzęcej stanowił natomiast chów bydła (hodowlą bydła 

zajmowało się 309 gospodarstw rolnych spośród 511 utrzymujących zwierzęta gospodarskie; 

pogłowie bydła liczyło 7.797 sztuk) i trzody chlewnej (307 gospodarstw, 16.691 sztuk; od 

1999 roku działalność w gminie prowadzi Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej 

w Pakosławiu i Golejewie). Zajmowano się także hodowlą koni (36 gospodarstw, 280 sztuk), 

a w większości gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie (284) hodowano również 

drób (8.154 sztuki). 
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W gminie gospodarują 2 państwowe gospodarstwa rolne. Pierwsze z nich to Stadnina 

Koni „IWNO” o obszarze 259 ha, która zajmuje się hodowlą koni pełnej krwi angielskiej 

i odnosi sukcesy na torach wyścigowych w kraju i w Europie, a także produkuje mleko 

w gospodarstwie w Chojnie. Z kolei drugie gospodarstwo znajduje się w Zaorlu, obejmuje 

obszar 84 ha i podlega Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Smolicach.  

Komplementarność produkcji roślinnej i zwierzęcej w gminie jest na najwyższym 

poziomie w województwie wielkopolskim. Gmina należy do najbardziej aktywnych 

w agrobiznesie na południu byłego województwa leszczyńskiego. Obok przetwórstwa rolno-

spożywczego (tego rodzaju działalność prowadzi m.in. zakład przetwórstwa mięsnego 

Golejewie) mocną pozycję w gospodarce gminy zajmuje rzemiosło, głównie branża drzewna 

i metalowa. 

Z uwagi na posiadane przez gminę walory krajobrazowo-przyrodnicze i kulturowe 

(położenie w dorzeczu Orli, w sąsiedztwie Doliny Baryczy i „Stawów Milickich”, obecność na 

terenie gminy zespołów pałacowo-parkowych i obiektów sakralnych) oraz inne atrakcje 

(m.in. Stadnina Koni „IWNO” i zalew „Pakosław”), szansą na jej rozwój gospodarczy jest 

turystyka, w tym agroturystyka. W tym celu Rada Gminy przyjęła wieloletni „Program 

rozwoju turystycznego gminy Pakosław” ukierunkowany na rozwój trzech rodzajów 

agroturystyki (turystyka na terenach wiejskich, turystyka związaną z rolnictwem, pobyty 

turystyczne w gospodarstwach wiejskich) oraz różnych form turystyki kwalifikowanej 

(turystyka konna, rowerowa i piesza, łowiectwo, wędkarstwo, poznawanie przyrody). 

Szczególną szansę rozwoju gminy i uzupełnienia dochodów gospodarstw rolnych upatruje się 

w zorganizowanej turystyce konnej i rowerowej przy wykorzystaniu lokalnego „Szlaku 

Miodowego”, wielkopolskiego szlaku rowerowego pn. „Ziemiański Szlak Rowerowy” oraz 

Międzynarodowego Szlaku Rowerowego R-9 Euro – Velo. 

Warto dodać, że w Pakosławiu działa Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich 

Gospodarstwa Gościnne, które wspierając ideę turystyki wiejskiej w regionie, ułatwia 

skorzystanie z kwater w gospodarstwach rolnych. Z kolei Koła Łowieckie „Drop” w Osieku 

i „Safari” w Chojnie zajmują się organizacją polowań dla myśliwych zagranicznych 

i krajowych. 

Możliwości rozwoju gminy daje również znajdujący się w Sowach zalew „Pakosław”, 

który oprócz funkcji rekreacyjnych, pełni rolę zbiornika retencyjnego. Jest on miejscem 
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wypoczynku i organizacji imprez kulturalnych w okresie letnim, pozwala na uprawianie 

windsurfingu i wędkarstwa. W jego sąsiedztwie przewiduje się utworzenie osiedli pod 

budownictwo jednorodzinne, punktów gastronomicznych i niezbędnej infrastruktury 

technicznej. Obiekt już dzisiaj spełnia ważny element promocji gminy, a w przyszłości jego 

znaczenie będzie jeszcze większe. Warunkiem dalszego rozwoju atrakcji turystycznych i usług 

wokół zbiornika jest czysta woda w rzece Orli. 

Wpływ na rozwój gospodarczy gminy mają również inwestycje proekologiczne 

realizowane w gminie przy udziale podmiotów prywatnych. Dotychczas podjęte działania 

obejmowały wybudowanie biogazowi i siłowni wiatrowych. 

Szans dla gospodarki gminy upatruje się również we wspieraniu rozwoju 

przedsiębiorczości na jej terenie, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Jedną 

z inicjatyw wymagających wdrożenia jest stworzenie lokalnej strefy gospodarczej mającej 

przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy, rozwoju przedsiębiorczości, 

a w konsekwencji utworzenia nowych miejsc pracy.  

W latach 2012-2014 liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie 

zwiększała się z roku na rok (z 377 w 2012 r. do 398 w 2014 r.). Zdecydowana większość z nich 

znajdowała się w rękach prywatnych (362 w 2012 r., 377 w 2013 r., 383 w 2014 r.). 

W analizowanym okresie spadła liczba podmiotów gospodarczych trudniących się m.in. 

rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem (z 56 w 2013 r. do 42 w 2014 r.) oraz handlem 

i usługami w zakresie napraw (z 95 w 2012 r. do 88 w 2014 r.), wzrosła natomiast liczba 

podmiotów zajmujących się budownictwem (z 70 w 2012 r. do 92 w 2014 r.), przetwórstwem 

przemysłowym (z 33 w 2013 r. do 39 w 2014 r.), usługami administrowania i działalnością 

wspierającą (z 5 w 2012 r. do 9 w 2014 r.), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną 

(z 15 w 2012 r. do 18 w 2014 r.) oraz transportem i gospodarką magazynową (z 16 w 2012 r. 

do 18 w 2014 r.). 

W 2014 roku dominującymi rodzajami działalności gospodarczej były budownictwo 

(92 podmioty), handel i usługi w zakresie napraw (88), rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (45) 

oraz przetwórstwo przemysłowe (39). 

Dane szczegółowe na temat podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie 

przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres 9. Podmioty gospodarcze w gminie 
w latach 2012-2014 

Wykres 10. Podmioty gospodarcze w gminie 
w poszczególnych sekcjach Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) w 2014 roku 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 
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zatrudnienie mieszkańców gminy Pakosław ulegała wahaniom (698 w 2012 r., 738 w 2013 r., 

656 w 2014 r.). Mimo iż dane te nie uwzględniają pełnej liczby osób zatrudnionych (nie 

obejmują one osób pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony 

narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach 

indywidualnych w rolnictwie, duchownych, osób pracujących w organizacjach, fundacjach 

i związkach oraz podmioty gospodarcze o liczbie pracujących do 9 osób), na uwagę zasługuje 

bardzo niski w tym gronie i malejący z roku na rok udział mężczyzn (40,4% w 2012 r., 39,8% 

w 2013 r., 34,5% w 2014 r.). 

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu wynika, że w latach 2012-2014 liczba 

osób bezrobotnych w gminie także ulegała wahaniom (151 w 2012 r., 170 w 2013 r., 146 

w 2014 r.). Wśród osób pozostających bez pracy większość stanowiły kobiety (58,9% w 2012 

r., 57,6% w 2013 r., 61,6% w 2014 r.). 

Spadek liczby osób bezrobotnych w gminie w 2014 roku mógł być efektem 

wprowadzenia profilowania osób pozostających bez pracy w zależności od gotowości do 

podjęcia zatrudnienia. Z tego powodu wiele osób, które dotychczas rejestrowały się 

w Urzędzie Pracy tylko po to, by podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, straciło status osoby 

bezrobotnej.  

W latach 2012-2014 udział osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców gminy będących 

w wieku produkcyjnym był niski. W 2012 roku wyniósł on 5,1%, rok później wzrósł do 5,8%, 

a w 2014 roku spadł do 5%.  

Na koniec 2014 roku 132 osoby bezrobotne w gminie (w tym 83 kobiety) znajdowały 

się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wśród nich było 39 osób do 25. roku życia (w tym 

23 kobiety), 28 osób powyżej 50 lat (w tym 10 kobiet), 11 osób bez kwalifikacji zawodowych 

(w tym 6 kobiet), 17 osób bez doświadczenia zawodowego (w tym 13 kobiet), 74 osoby bez 

wykształcenia średniego (w tym 40 kobiet), 13 osób samotnie wychowujących co najmniej 

jedno dziecko do 18. roku życia (w tym 12 kobiet), 1 mężczyzna, który po odbyciu kary 

pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia, 8 osób niepełnosprawnych (w tym 6 kobiet), 

15 kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, oraz 5 kobiet po zakończeniu 

realizacji kontraktu socjalnego. 

Dane szczegółowe na temat pracujących i bezrobotnych mieszkańców gminy 

przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres 11. Mieszkańcy gminy posiadający 
zatrudnienie w latach 2012-2014* 

Wykres 12. Bezrobotni w gminie według płci 
w latach 2012-2014 

 

*bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa 
publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących 
w organizacjach, fundacjach i związkach, bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. 
 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny i Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu. 

 

Wykres 13. Bezrobotni w gminie będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2014 roku 

 

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu. 

 

698 
738 

656 

282 294 

226 

416 
444 430 

0 

200 

400 

600 

800 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 

liczba osób pracujących ogółem 

liczba pracujących mężczyzn 

liczba pracujących kobiet 

151 

170 

146 

62 
72 

56 

89 
98 

90 

0 

50 

100 

150 

200 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 

liczba osób bezrobotnych ogółem 

liczba bezrobotnych mężczyzn 

liczba bezrobotnych kobiet 

39 

28 

11 

17 

74 

13 

1 

8 

15 

5 

0 

20 

40 

60 

80 liczba osób do 25 roku życia 

liczba osób powyżej 50 roku życia 

liczba osób bez kwalifikacji zawodowych 

liczba osób bez doświadczenia zawodowego 

liczba osób bez wykształcenia średniego 

liczba osób samotnie wychowujących co 
najmniej jedno dziecko do 18. roku życia 
liczba osób, które po odbyciu kary pozbawienia 
wolności nie podjęły zatrudnienia  
liczba osób niepełnosprawnych 

liczba kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po 
urodzeniu dziecka 
liczba kobiet po zakończeniu realizacji kontraktu 
socjalnego 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław na lata 2016-2020 

 

 32 

 

W latach 2012-2014 stopa bezrobocia w powiecie rawickim była wyższa niż 

w województwie wielkopolskim i niższa niż w kraju. Co warte podkreślenia, po stagnacji 

w latach 2012-2013, w 2014 roku wielkość stopy bezrobocia w powiecie spadła. Dane 

szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 14. Stopa bezrobocia w powiecie rawickim, w województwie wielkopolskim i w kraju 
w latach 2012-2014 (w %) 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 
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Wykresy 15-18. Bezrobotni w gminie na koniec 2014 roku według wieku, czasu pozostawania 
bez pracy, stażu pracy i poziomu wykształcenia 

 

 

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu. 
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przemysłowym (39) oraz handlem i usługami w zakresie napraw (15). Dane szczegółowe 

w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 19. Bezrobotni w gminie w 2014 roku według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy 

 

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu. 
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kultura, rozrywka i rekreacja 

pozostała działalność usługowa 

działalność niezidentyfikowana 
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Szansą jest również efektywniejsze wykorzystanie posiadanych przez gminę walorów 

krajobrazowo-przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji rekreacyjnych. Przy odpowiedniej 

promocji i wsparciu atuty te mogłyby przełożyć się na rozwój na jej terenie turystyki, w tym 

agroturystyki, a tym samym wzrost liczby turystów i miejsc pracy. 

Ostatnia kwestia odnosi się do procesu aktywizacji osób bezrobotnych i konieczności 

zwrócenia szczególnej uwagi na kobiety, osoby młode, osoby pozostające bez pracy 

długotrwale oraz osoby z kilku i kilkunastoletnim stażem pracy. Należy dać im możliwość 

podjęcia pierwszej pracy lub poszerzenia doświadczenia zawodowego, a także zdobycia 

nowych umiejętności zawodowych, przekwalifikowania się, m.in. poprzez zapewnienie 

dostępu do kursów i szkoleń odpowiadających na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. 

 

5. EDUKACJA I WYCHOWANIE 

 

W roku szkolnym 2014/2015 w gminie Pakosław funkcjonowały 2 przedszkola 

i 1 oddział przedszkolny, 3 szkoły podstawowe oraz 1 gimnazjum. Na terenie gminy nie było 

natomiast żłobka, co powodowało iż nie były zaspokajane potrzeby w zakresie opieki nad 

dziećmi do lat 3.  

Dane szczegółowe na temat placówek oświatowych działających w gminie 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 2. Placówki oświatowe w gminie w roku szkolnym 2014/2015 
 

lp. nazwa placówki adres placówki 

1. Przedszkole Samorządowe w Chojnie Chojno 6a, 63-921 Chojno 

2. Przedszkole Samorządowe w Pakosławiu ul. Parkowa 2, 63-920 Pakosław 

3. 
Przedszkole Samorządowe w Pakosławiu  
– Oddział w Sowach 

Sowy 76, 63-920 Pakosław 

4. Szkoła Podstawowa w Chojnie Chojno 6a, 63-921 Chojno 

5. Szkoła Podstawowa w Pakosławiu ul. Parkowa 13, 63-920 Pakosław 

6. Szkoła Podstawowa w Sowach Sowy 76, 63-920 Pakosław 

7. Gimnazjum Gminne w Pakosławiu ul. Parkowa 15, 63-920 Pakosław 

 
Źródło danych: Urząd Gminy Pakosław. 
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W analizowanym roku szkolnym do przedszkoli uczęszczało łącznie 162 dzieci, do 

szkół podstawowych w sumie 433 uczniów, a w gimnazjum naukę pobierało łącznie 185 

uczniów. W przedszkolach zatrudnionych było 14 nauczycieli, w szkołach podstawowych  

– 44 nauczycieli, a w gimnazjum  – 20 nauczycieli. 

Placówki oświatowe w gminie wyposażone są w sprzęt komputerowy, a infrastruktura 

oświatowa jest remontowana i modernizowana w miarę posiadanych i pozyskanych środków 

finansowych. Szkoły zapewniają dzieciom dostęp do świetlicy, biblioteki, stołówki, pracowni 

komputerowych, boisk sportowych oraz organizują imprezy środowiskowe i zajęcia 

dodatkowe/pozalekcyjne. Wśród tych ostatnich w przedszkolach prowadzona jest m.in. 

religia, rytmika, terapia logopedyczna, odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

i z języka angielskiego, z kolei w szkołach dominują koła zainteresowań – przedmiotowe 

i sportowe, prowadzone są także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.  

Szkoły uczestniczą w projektach i programach służących rozwijaniu zainteresowań 

i umiejętności uczniów, wyrównywaniu ich szans edukacyjnych i doskonaleniu nauczycieli, 

a także realizują programy profilaktyczne i wychowawcze mające na celu kształtowanie 

u uczniów właściwych postaw i zachowań, promowanie zdrowego stylu życia oraz 

uwrażliwianie środowiska szkolnego i lokalnego na problemy związane z uzależnieniami, 

bezpieczeństwem oraz agresją i przemocą. 

 

6. KULTURA, SPORT I REKREACJA, TURYSTYKA 

 

Głównymi instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjną 

w gminie są Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu oraz Biblioteka Gminna w Pakosławiu 

wraz z filią w Chojnie. Podstawowym celem działania Ośrodka jest tworzenie, 

upowszechnianie i ochrona kultury w szczególności prowadzenie wielokierunkowej 

działalności polegającej na rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców, 

promocji kultury w kraju i za granicą, a także upowszechnienie kultury fizycznej w ramach 

działalności innej niż kulturalna. Zakres działania Ośrodka obejmuje: organizowanie 

różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, tworzenie warunków dla 

rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, ognisk, zespołów 

i innych, organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, odczytów, wystaw, imprez 
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artystycznych i rozrywkowych, prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, 

koordynowanie na terenie gminy organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych 

i lokalnych, współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspokajania 

potrzeb kulturalnych mieszkańców, wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, 

edukację kulturalną dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez organizowanie zajęć w zespołach 

i pracowniach artystycznych oraz udział w warsztatach, tworzenie warunków dla rozwoju 

artystycznego młodych twórców, prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej 

i fonograficznej, konfrontowanie dorobku artystycznego różnych grup twórczych, 

organizowanie i prowadzenie działalności usługowo-rozrywkowej, a także współpracę 

i wymianę kulturalną z instytucjami kultury i środowiskami artystycznymi w powiecie 

rawickim, w kraju i zagranicą. 

W 2014 roku Ośrodek zatrudniał 3 etatowych pracowników. Z jego oferty skorzystało 

17.920 mieszkańców gminy. 

Biblioteka Gminna w Pakosławiu posiadająca filię w Chojnie służy zaspokajaniu 

potrzeb czytelniczych, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz 

uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do podstawowych jej zadań należy: 

gromadzenie i opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących 

rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych 

i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów informacyjnych 

dokumentujących dorobek kultury, naukowy, gospodarczy obszaru działania biblioteki, 

udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany 

międzybibliotecznej, organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych 

mieszkańcom gminy, w tym osobom chorym i niepełnosprawnym, współdziałanie 

z bibliotekami innych sieci i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania 

potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy, tworzenie komputerowych 

i udostępnianie własnych komputerowych baz danych katalogowych, bibliograficznych 

i faktograficznych, a także organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, 

służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego 

gminy. 

W 2014 roku Biblioteka zatrudniała 3 etatowych pracowników. Liczba odwiedzin 

wyniosła 24.147, a liczba czytelników 1.037. 
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Poniższa tabela zawiera wykaz placówek kulturalnych w gminie. 

 

Tabela 3. Placówki kulturalne w gminie w 2014 roku 
 

lp. nazwa placówki adres placówki 

1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław 

2. Biblioteka Gminna w Pakosławiu ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław 

3. 
Biblioteka Gminna w Pakosławiu  
– Filia Biblioteczna w Chojnie 

Chojno 6a, 63-921 Chojno 

 
Źródło danych: Urząd Gminy Pakosław. 

 

Działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjną na terenie gminy prowadzą również 

zespoły folklorystyczne: „Mali Słowianie” z Pakosławia, „Chojnioki”, „Młode Chojnioki” 

i „Kapela Dudziarska” z Chojna, „Kalina” przy Klubie Seniora w Pakosławiu, młodzieżowy 

zespół taneczny „Paka”, chóry kościelne „Magnificat” z Pakosławia i „Czestram” z Golejewka, 

zespół młodzieżowy „Signum DEI”, a także Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Awdaniec” 

w Pakosławiu, Pakosławski Klub Sportowy „Parada”, Ludowe Zespoły Sportowe, Klub 

Miłośników Nordic Walking „Włóczykije z nad Orli” oraz Koła Łowieckie nr 13 „Drop” 

w Rawiczu zs. w Osieku i nr 31 „Safari” w Chojnie. 

Od 1992 roku wydawane jest w gminie społeczne czasopismo samorządowe „Pakosław 

i Okolice”. Jest ono przede wszystkim pismem informacyjnym samorządu gminnego. Na stałe 

w gazecie zadomowiły się takie działy jak: historia regionu, ekologia, poradnik kulinarny, 

poezja oraz sport i rozrywka. 

Na terenie gminy organizowanych jest wiele imprez kulturalnych i sportowo-

rekreacyjnych. Należą do nich m.in.: Turniej Wiedzy Pożarniczej, Spartakiada Mieszkańców 

Wsi, Zawody Strzeleckie, Biegi Przełajowe, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Święto Drzewa, 

„Ukraińska Wiosna”, Rajd Samochodowy, Capstrzyk Strażacki, Rajd Rowerowy, Noc Bibliotek, 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Festyn Parafialny, Festyn Rodzinny, Noc Świętojańska, 

Turniej Wsi Gminy Pakosław, Wakacyjne Spotkania z Dziećmi, Piknik Country, Dożynki 

Powiatowe, Gminne i Wiejskie, Towarzyski Turniej Piłki Nożnej, Narodowe Czytanie pod 

patronatem Prezydenta RP, Puchar Starosty Rawickiego i Memoriał im. Feliksa Wawrzyniaka 

– Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi, Zawody Konne im. Henryka 

Sierpowskiego, Bieg nad Zalewem w Pakosławiu, Pieczenie Pyry, Hubertus, Piknik, Zaduszki 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław na lata 2016-2020 

 

 39 

 

Poetyckie, Święto Niepodległości, Spotkanie z Mikołajem i Wieczór Wigilijny, Koncerty, 

śpiewanie kolędowe oraz imprezy integracyjne dla seniorów. 

Upowszechnianiu sportu i rekreacji w gminie służą znajdujące się na jej terenie 

obiekty sportowo-rekreacyjne. Są to: sala sportowa w Pakosławiu, 4 boiska sportowe 

w Pomocnie, Chojnie, Sworowie i Pakosławiu, kompleks boisk sportowych Orlik w Pakosławiu 

– lodowisko „Łyżwinek”, kort tenisowy w Pakosławiu, 15 placów zabaw, miasteczko ruchu 

drogowego przy Szkole Podstawowej w Chojnie, ścieżka edukacyjna w Osieku, przystanek na 

szlakach – Pomocno, zalew „Pakosław” w Sowach z miejscem do kąpieli i wypoczynku 

rekreacyjnego, strzelnica sportowa w Pakosławiu, hipodrom sportowy w Pakosławiu (zawody 

w powożeniu), 4 świetlice integracyjne w Osieku, Sowach, Golejewie i Białymkale, 2 świetlice 

rekreacji siłowej w Pakosławiu i Golejewku oraz 11 świetlic wiejskich. 

Gmina posiada sprzyjające rozwojowi turystyki walory krajobrazowo-przyrodnicze 

i kulturowe oraz atrakcje rekreacyjne. Składają się na nie: położenie w dorzeczu Orli – pośród 

łąk oraz wydm pokrytych lasem i drzewostanem iglastym, w sąsiedztwie Doliny Baryczy 

i „Stawów Milickich”, które słyną z około 240 gatunków dzikiego ptactwa, hodowli ryb 

w stawach o powierzchni 2.720 ha i komercyjnego łowiska wędkarskiego w Rudzie 

Sułowskiej (12 km od Pakosławia), zespoły pałacowo-parkowe (park pałacowy w Golejewku 

z XVIII wieku o powierzchni 4,60 ha, park pałacowy w Osieku z XIX wieku o powierzchni 15,54 

ha, park pałacowy w Pakosławiu z XVIII wieku o powierzchni 4,30 ha, park dworski 

w Ostrobudkach z XIX wieku o powierzchni 2,46 ha oraz park dworski w Zaorlu z XIX wieku 

o powierzchni 2,00 ha), obiekty sakralne (neobarokowy kościół pw. Wszystkich Świętych 

w Golejewku z 1910 roku z wyposażeniem wnętrza m.in. z XVI-XVII wieku i stojącą obok 

plebanią z połowy XIX wieku, neogotycki kościół pw. Św. Walentego i Macierzyństwa Bożego 

Maryi Dziewicy w Pakosławiu z lat 1896-1899), pomniki i miejsca pamięci (pomnik ku czci 

128 ofiar I wojny światowej i powstania wielkopolskiego na cmentarzu w Golejewku, mogiła 

17 osób rozstrzelanych przez hitlerowców w pobliskim Podborowie w październiku 1939 

roku, pomnik ofiar I wojny światowej, powstania wielkopolskiego i II wojny światowej 

w Pakosławiu), pomniki przyrody (aleja lipowa w Golejewku, dęby szypułkowe w Golejewku, 

Osieku, Pakosławiu i Białymkale, cztery żywotniki olbrzymie w Golejewku, buk pospolity 

i miłorząb dwuklapowy w Pakosławiu), Stadnina Koni „IWNO”, na terenie której znajduje się 

powozownia z kolekcją uznawaną za drugą po Łańcucie, oraz baszta z salą, w której można 
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zobaczyć wiele cennych nagród zdobytych przez konie ze stadniny, a także zalew „Pakosław” 

w Sowach, który pełniąc rolę zbiornika retencyjnego i rekreacyjnego, jest miejscem 

wypoczynku i organizacji imprez kulturalnych w okresie letnim oraz uprawiania windsurfingu 

i wędkarstwa. 

Powyższe walory i atrakcje skłoniły samorząd gminy do opracowania wieloletniego 

„Programu rozwoju turystycznego gminy Pakosław”, ukierunkowanego na rozwój trzech 

rodzajów agroturystyki (turystyka na terenach wiejskich, turystyka związaną z rolnictwem, 

pobyty turystyczne w gospodarstwach wiejskich) oraz różnych form turystyki kwalifikowanej 

(turystyka konna, rowerowa i piesza, łowiectwo, wędkarstwo, poznawanie przyrody).  

Uprawianiu turystyki sprzyjają przebiegające przez teren gminy szlaki rowerowe 

i turystyczne: Rowerowy Szlak Miodowy (lokalna pętla o długości 15 km rozpoczynająca się 

w Pakosławiu i dalej prowadząca w kierunku Ostrobudek), Ziemiański Szlak Rowerowy (ma 

długość 245 km i prowadzi z Poznania do południowej części województwa wielkopolskiego), 

Międzynarodowy Szlak Rowerowy R9 Euro – Velo (liczy 1.930 kilometrów i biegnie 

z Chorwacji do Gdańska), Szlak Rajdu Konnego „Wielkopolska Podkowa” (liczy ok. 125 km 

i biegnie przez teren siedmiu gmin: Poniec, Krobia, Pępowo, Kobylin, Jutrosin, Pakosław 

i Miejska Górka) oraz Wielkopolski Szlak Wiatraczny (liczy ok 47 km i biegnie od strony 

Leszna przez Bojanowo, Rawicz, Sarnowę, Miejską Górkę, Golejewko, Pakosław, Sowy, 

Szkaradowo, Dubin, Jutrosin i dalej w kierunku Smolic i Kobylina). 

Bazę noclegową w gminie stanowią: Pałac w Pakosławiu, w którym znajduje się hotel, 

restauracja, 4 sale konferencyjne i pub (ul. Parkowa 14, 63-920 Pakosław), Stadnina Koni 

„IWNO”, która dysponuje 24 miejscami noclegowymi (Golejewko 63, 63-921 Chojno) oraz 

gospodarstwa agroturystyczne: „Górnicza Zagroda” (Zaorle 16a, 63-920 Pakosław), „Na 

granicy” (Białykał 16), „Nad Zalewem” (Sowy 43, 63-920 Pakosław), „Pod Bocianami” 

(Golejewo 31, 63-921 Chojno), „Pod Lasem” (Sowy 15, 63-920 Pakosław), „Pod Topolem” 

(Golejewo 68, 63-921 Chojno), „Pod Skwerkiem” (ul. 22 stycznia 24, 63-920 Pakosław), „Pod 

Różą (ul. Modrzewiowa 2, 63-920 Pakosław), Pod Modrzewiem (Osiek 23, 63-920 Pakosław), 

„Otwarte Wrota” (Domaradzice 100, 63-920 Pakosław), „Pod wierzbą” (ul. Świerkowa 2,  

63-920 Pakosław), „U Pszczelarza” (ul. 40-lecia 9, 63-920 Pakosław), „U Wojciecha” 

(ul. Rolnicza 10, 63-920 Pakosław) oraz „Wojciechówka” (ul. 40-lecia 4, 63-920 Pakosław). 
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7. ZDROWIE I PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

W 2014 roku w gminie funkcjonowały 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 

tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia lekarska w Pakosławiu i Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej „W Pałacu” – Usługi Pielęgniarskie w Osieku, oraz działały apteka 

i punkt apteczny. Dane szczegółowe na ich temat przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 4. Zakłady opieki zdrowotnej i apteki w gminie w 2014 roku 
 

lp. nazwa podmiotu adres podmiotu 

1. 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
– Przychodnia Lekarska w Pakosławiu 

ul. Parkowa 4a, 63-920 Pakosław 

2. 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „W Pałacu” 
– Usługi Pielęgniarskie w Osieku 

Osiek 54, 63-920 Pakosław 

3. Apteka „Pod Wierzbą” w Pakosławiu ul. Parkowa 9, 63-920 Pakosław 

4. Punkt Apteczny w Pakosławiu ul. Parkowa 6, 63-920 Pakosław 

 
Źródło danych: Urząd Gminy Pakosław. 

 

W 2014 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Przychodni Lekarskiej 

w Pakosławiu zatrudnionych było 3 lekarzy, w tym 2 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 

(w tym 1 pediatra), 4 pielęgniarki, w tym 2 pielęgniarki środowiskowe rodzinne, i 1 położna. 

W ramach Przychodni funkcjonowały: gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, gabinet 

diagnostyczno-zabiegowy, punkt szczepień i gabinet fizjoterapii, poradnia rehabilitacji oraz 

laboratorium. Z kolei Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „W Pałacu” – Usługi 

Pielęgniarskie w Osieku zatrudnia pielęgniarki i posiada gabinet pielęgniarki środowiskowo-

rodzinnej oraz zespół opieki domowej. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2014 roku liczba porad 

lekarskich udzielonych w gminie w ramach podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

była wyższa niż w latach 2012-2013. W 2012 roku wyniosła odpowiednio 23.100 i 23.990, rok 

później 23.060 i 23.881, a w 2014 roku 25.050 i 25.667. 
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Największym problemem w obszarze opieki zdrowotnej, z którym borykają się 

mieszkańcy gminy, jest ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów.  

Świadczenia zdrowotne w warunkach zamkniętych dla mieszkańców gminy realizuje 

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. (ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz). 

W placówce funkcjonują następujące oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii, dziecięcy, 

chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy, noworodkowy, wewnętrzny, blok operacyjny, zakład 

opiekuńczo-leczniczy, świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, 

główna izba przyjęć oraz pomoc doraźna. Przy Szpitalu działają takie poradnie, jak: 

dermatologiczna, chirurgiczna ogólna, ortopedyczna, otolaryngologiczna, leczenia bólu, 

urologiczna oraz kardiologiczna. Diagnostyka prowadzona jest w ramach pracowni 

diagnostyki obrazowej i laboratorium, obejmuje również tomografię komputerową. 

Informacji na temat stanu zdrowia mieszkańców gminy dostarczają dane przekazane 

przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnię Lekarską w Pakosławiu. Wynika 

z nich, że w 2014 roku z powodu chorób przewlekłych pod opieką czynną lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej pozostawało 1.088 dzieci i młodzieży oraz 3.190 osób 

dorosłych. Najczęściej stwierdzanymi u osób w wieku przedprodukcyjnym schorzeniami były: 

zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (45 osób), zniekształcenia kręgosłupa (38), otyłość (36), 

alergia – dychawica oskrzelowa (33), alergie pokarmowe i skórne (po 13), wady rozwojowe 

układu nerwowego (12) oraz choroby tarczycy i układu moczowego (po 11). Z kolei u osób 

dorosłych najczęściej odnotowywano choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej 

(503 osoby), choroby układu krążenia (307), cukrzycę (158), przewlekłe choroby układu 

trawiennego (64), choroby tarczycy (26), przewlekły nieżyt oskrzeli – dychawicę oskrzelową 

(15), nowotwory i choroby obwodowego układu nerwowego (po 11) oraz niedokrwistość 

(10). 

Na koniec 2014 roku łączna liczba osób zadeklarowanych do lekarzy podstawowej 

opieki zdrowotnej w ww. placówce wynosiła 4.278, w tym 1.088 dzieci i 3.190 osób 

dorosłych. 

Dane szczegółowe na temat schorzeń najczęściej stwierdzanych u dzieci i młodzieży 

oraz osób dorosłych przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres 20. Schorzenia najczęściej stwierdzane 
u dzieci i młodzieży w 2014 roku 

Wykres 21. Schorzenia najczęściej stwierdzane 
u osób dorosłych w 2014 roku 

 

Źródło danych: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska w Pakosławiu. 

 

W analizowanym roku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska 

w Pakosławiu sprawował także opiekę profilaktyczną nad matką i dzieckiem. Dane 

szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 22. Opieka profilaktyczna nad matką i dzieckiem w 2014 roku 

 

Źródło danych: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska w Pakosławiu. 

 

 

45 

38 
36 

33 

13 13 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

zaburzenia refrakcji i akomodacji oka 
zniekształcenia kręgosłupa 
otyłość 
alergia – dychawica oskrzelowa 
alergie pokarmowe 
alergie skórne  

503 

307 

158 

64 
26 15 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej 

choroby układu krążenia  
cukrzyca 

przewlekłe choroby układu trawiennego 
chorony tarczycy 

przewlekły nieżyt oskrzeli – dychawica oskrzelowa 

56 

160 

48 50 

348 
392 420 

503 

0 

200 

400 

600 

niemowlęta w wieku 1-4 tydzień objęte poradami patronażowymi i badaniami bilansowymi 
niemowlęta w wieku 2-6 tydzień objęte poradami patronażowymi i badaniami bilansowymi 
niemowlęta w wieku 9 miesięcy objęte poradami patronażowymi i badaniami bilansowymi 
niemowlęta w wieku 12 miesięcy objęte poradami patronażowymi i badaniami bilansowymi 
wizyty profilaktyczne położnych (pielęgniarek) u niemowląt (do 1. roku życia) 
wizyty patronażowe i testy przesiewowe wykonane przez pielęgniarki u niemowląt (do 1. roku życia) 
porady profilaktyczne udzielone dzieciom do lat 3 
profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży od 2 do 19 lat zbadanych zgodnie z programem badań 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław na lata 2016-2020 

 

 44 

 

W 2014 roku poradom patronażowym i badaniom bilansowym (w tym przesiewowym) 

poddano 56 niemowląt od 1 do 4 tygodnia życia, 160 niemowląt od 2 do 6 miesiąca życia, 

48 niemowląt w 9 miesiącu życia i 50 niemowląt w 12 miesiącu życia. Liczba wizyt 

profilaktycznych położnych (pielęgniarek) oraz wizyt patronażowych pielęgniarek i testów 

przesiewowych u niemowląt do 1. roku życia wyniosła odpowiednio 348 i 392. Z porad 

profilaktycznych korzystały również dzieci do lat 3 (udzielono 420 takich porad), natomiast 

profilaktycznym badaniom lekarskim poddano 503 dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 19 lat. 

Schorzeniami najczęściej stwierdzanymi u dorosłej populacji są choroby układu 

krążenia. Obok schorzeń narządów ruchu i neurologicznych należą one do najczęstszych 

przyczyn niepełnosprawności, która oznacza trwałą lub okresową niezdolność do 

wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności 

organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Relatywnie rzadziej 

o obniżonej sprawności w codziennym życiu decydują uszkodzenia narządu wzroku i słuchu, 

choroba psychiczna oraz upośledzenie umysłowe. 

Mimo upływu ponad dziesięciu lat, jedynym, pełnym źródłem informacji, które na 

szczeblu gminnym pozwala ustalić liczbę osób niepełnosprawnych oraz dokonać ich 

charakterystyki są dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku. Wyniki ostatniego, 

przeprowadzonego w 2011 roku Spisu nie zostały bowiem szczegółowo opracowane na 

szczeblu gminnym. 

W 2002 roku w gminie Pakosław mieszkało 929 osób niepełnosprawnych, w tym 499 

mężczyzn i 430 kobiet. Wśród nich zdecydowaną większość stanowiły osoby 

niepełnosprawne prawnie (858 osoby, tj. 92,4%), czyli takie, które w czasie badania 

posiadały aktualne orzeczenie ustalające niezdolność do pracy, stopień niepełnosprawności, 

celowość przekwalifikowania lub inwalidztwo (osoby w wieku 16 lat i więcej) lub 

dysponowały uprawnieniem do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego (dzieci poniżej 16 roku 

życia). Osoby niepełnosprawne tylko biologicznie, czyli takie, które nie posiadały orzeczenia, 

ale miały (odczuwały) całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania 

czynności podstawowych, stanowiły grupę 71 osób (7,6%). 

Udział osób dotkniętych niepełnosprawnością w ogóle mieszkańców gminy wynosił 

20,3%, a w ich strukturze wiekowej dominowały osoby w wieku produkcyjnym (581 osób, 
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tj. 62,5%) i poprodukcyjnym (317 osób, tj. 34,1%). Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 23. Osoby niepełnosprawne w ogóle 
mieszkańców gminy w 2002 roku 

Wykres 24. Struktura wiekowa osób 
niepełnosprawnych w gminie w 2002 roku 

 

Źródło danych: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. 

 

Osoby niepełnosprawne będące w wieku produkcyjnym stanowiły 21,7% ogółu 

ludności gminy będącej w tej ekonomicznej grupie wieku w 2002 roku. Dużo większy był 

udział osób dotkniętych niepełnosprawnością w gronie osób w wieku poprodukcyjnym, 

wynosił on bowiem 50,6%. 

Na poziom uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym 

ma wpływ nie tylko rodzaj i stopień niepełnosprawności czy wiek, ale również posiadane 

wykształcenie, a co za tym idzie przygotowanie zawodowe. W 2002 roku wśród mieszkańców 

gminy w wieku 13 lat i więcej dotkniętych niepełnosprawnością największe grupy stanowiły 

osoby z wykształceniem podstawowym ukończonym (483 osoby, tj. 53,1%) oraz zasadniczym 

zawodowym (274 osoby, tj. 30,1%). Niski poziom wykształcenia w znaczący sposób utrudniał 

osobom niepełnosprawnym znalezienie i utrzymanie zatrudnienia. Potwierdzają to dane 
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dotyczące poziomu ich aktywności zawodowej, z których wynika, że zdecydowana większość 

osób dotkniętych niepełnosprawnością była bierna zawodowo (716 osób, tj. 77,1%). 

Dane szczegółowe na temat poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych z gminy 

oraz ich aktywności ekonomicznej przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 25. Osoby niepełnosprawne w wieku 
13 lat i więcej w gminie według poziomu 
wykształcenia w 2002 roku 

Wykres 26. Osoby niepełnosprawne w gminie 
według aktywności ekonomicznej w 2002 roku 

 

Źródło danych: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. 

 

Orzecznictwem o niepełnosprawności w odniesieniu do mieszkańców gminy Pakosław 

zajmuje się Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rawiczu. Według jego 

danych, w latach 2012-2014 roku mieszkańcom gminy Pakosław wydano łącznie 15 orzeczeń 

o niepełnosprawności (dla dzieci do 16 roku życia) oraz w sumie 186 orzeczeń o stopniu 

niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia). 
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8. UZALEŻNIENIA I PRZEMOC W RODZINIE 

 

Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie są problemami społecznymi, które 

powodują szkody we wszystkich sferach życia człowieka. Wpływają negatywnie na poczucie 

bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia, relacje rodzinne i międzyludzkie, a także 

zdolność do konkurencji na rynku pracy. 

Wśród przyczyn popadania w alkoholizm zasadniczą rolę odgrywają uwarunkowania 

społeczne, nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych i utrata zatrudnienia. 

Szerzeniu się narkomanii sprzyjają natomiast coraz większa powszechność i dostępność 

środków odurzających, panująca moda na ich zażywanie, chęć poszukiwania nowych wrażeń 

i doznań oraz traktowanie narkotyków jako środków umożliwiających ucieczkę od trudności 

życia codziennego, rozładowanie stresu i konfliktów. Przemoc w rodzinie jest z kolei 

problemem mającym często swoje źródło w uzależnieniach i ubóstwie. Jej ofiarami są 

niejednokrotnie osoby słabe fizycznie, psychicznie, o niskim poczuciu własnej wartości, 

zależne od sprawcy. Na ogół są to kobiety i dzieci, rzadziej osoby niepełnosprawne, starsze 

i chore.  

Trudno jest ustalić liczbę osób zmagających się z problemami alkoholowymi, które 

niejednokrotnie są przyczyną wystąpienia przemocy w rodzinie. Dane szacunkowe w tym 

zakresie przygotowała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zawiera je poniższa tabela. 

 

Tabela 5. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych 
 

  w Polsce 
w 100-tys. 
mieście 

w 25-tys. 
mieście 

w 10-tys. 
gminie 

liczba osób uzależnionych 
od alkoholu 

ok. 2% 
populacji 

ok. 800 tys. 
ok. 2.000 
osób 

ok. 500 
osób 

ok. 200 
osób 

dorośli żyjący w otoczeniu 
alkoholika 
(współmałżonkowie, rodzice) 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 mln 
ok. 4.000 
osób 

ok. 1.000 
osób 

ok. 400 
osób 

dzieci wychowujące się 
w rodzinach alkoholików 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 mln 
ok. 4.000 
osób 

ok. 1.000 
osób 

ok. 400 
osób 

osoby pijące szkodliwie 
5-7% 
populacji 

2-2,5 mln 
5.000-7.000 
osób 

1.250-1.750 
osób 

ok. 500-700 
osób 
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ofiary przemocy domowej 
w rodzinach z problemem 
alkoholowym 

2/3 osób 
dorosłych 
oraz 
2/3 dzieci 
z tych rodzin 

razem  
ok. 2 mln 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

ok. 5.300 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

ok. 1.330 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

ok. 530 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

 
Źródło danych szacunkowych: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Dane zamieszczone w powyższym zestawieniu pozwalają określić szacunkową liczbę 

mieszkańców gminy Pakosław dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. 

Z wyliczeń wynika, że na jej terenie żyje 96 osób uzależnionych od alkoholu (2% populacji), 

191 osób współuzależnionych (4% populacji), 239-335 osób pijących szkodliwie alkohol  

(5-7% populacji), 191 dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym  

(4% populacji) oraz 254 ofiary przemocy domowej w rodzinach dotkniętych problemem 

alkoholowym. Analizując powyższe dane należy mieć świadomość, iż nie odzwierciedlają one 

w pełni rzeczywistej skali problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w gminie.  

Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 

i przemocy w rodzinie oraz integracji społecznej osób nimi dotkniętych należy do zadań 

własnych gminy. Działania te podejmowane są w oparciu o gminne programy profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz przy wykorzystaniu 

zaplanowanych w ich ramach środków finansowych. 

Poniższy wykres przedstawia wysokość środków finansowych wydatkowanych na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 

i przemocy w rodzinie w gminie Pakosław w latach 2012-2014. 
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Wykres 27. Środki finansowe wydatkowane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień 
i przemocy w rodzinie w gminie w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Urząd Gminy Pakosław. 

 

W latach 2012-2014 wysokość środków finansowych wydatkowanych w gminie na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

ulegała wahaniom (105.003 zł w 2012 r., 56.296 zł w 2013 r., 90.938 zł w 2014 r.). Wpływ na 

to miała przede wszystkich zmieniająca się pula środków finansowych przeznaczonych na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. 

Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

uzależnień oraz integracją społeczną osób uzależnionych w gminie Pakosław należy do 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do jej ustawowych zadań należy 

m.in.: podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie 

napojów alkoholowych oraz kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania 

z zezwoleń na sprzedaż lub podawania napojów alkoholowych. 

Wybrane dane dotyczące działań podejmowanych przez Komisję, a także lokalnego 

rynku napojów alkoholowych przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 28. Wybrane dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w gminie oraz działalności 
GKRPA w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Urząd Gminy Pakosław. 

 

W latach 2012-2014 uchwalony przez Radę Gminy limit punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w gminie był w każdym roku taki sam (41), a liczba punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych znacznie wzrosła w 2014 roku (26 w 2012 r., 28 w 2013 r., 41 w 2014 

r.). Liczba obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ulegała wahaniom 

(20 w 2012 r., 46 w 2013 r., 21 w 2014 r.), podobnie jak liczba wydanych zezwoleń (8 w 2012 

r., 13 w 2013 r., 6 w 2014 r.). Liczba kontroli przeprowadzonych w punktach sprzedaży 

napojów alkoholowych zwiększała się z roku na rok (11 w 2012 r., 14 w 2013 r., 22 w 2014 

r.). Warto dodać, iż w analizowanym okresie nie wydano żadnej decyzji w sprawie cofnięcia 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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liczba kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzonych przez GKRPA 

liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi GKRPA przeprowadziła rozmowy 

liczba osób, z którymi GKRPA przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące 

liczba osób, w stosunku do których GKRPA podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu 
obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień 
liczba osób, wobec których GKRPA wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia 
odwykowego 
liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie GKRPA 
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W latach 2013-2014 liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, 

z którymi GKRPA przeprowadziła rozmowy, była mniejsza niż w 2012 roku (20 w 2012 r., 

4 w 2013 r., 3 w 2014 r.), podobnie jak liczba osób, z którymi przeprowadzono rozmowy 

interwencyjno-motywujące (10 w 2012 r., 4 w 2013 r., 3 w 2014 r.). 

W 2014 roku liczba osób, w stosunku do których Komisja podjęła czynności 

zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w placówce 

leczenia uzależnień, była niższa niż w latach 2012-2013 (8 w 2012 r., 7 w 2013 r., 1 w 2014 

r.), podobnie, jak liczba osób, wobec których wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie 

do podjęcia leczenia odwykowego (8 w 2012 r., 6 w 2013 r., 1 w 2014 r.).  

W 2013 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, spadła liczba osób dotkniętych 

problemem przemocy w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie GKRPA (z 20 w 2012 r. 

do 8 w 2013 r.). 

Obok Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych istotną rolę 

w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie na terenie gminy ogrywają: w Pakosławiu – Punkt Konsultacyjny, Zespół 

Interdyscyplinarny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i działający przy nim Telefon 

zaufania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska oraz Rewir 

Dzielnicowych, a także gminne placówki oświatowe, 11 świetlic wiejskich, 5 świetlic 

integracyjnych w Golejewie, Osieku, Sowach, Kubeczkach i Białymkale, 2 świetlice rekreacji 

siłowej w Pakosławiu i Golejewku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz grupy 

samopomocowe AA i Al-Anon w Rawiczu, Poradnia Leczenia Uzależnień i Poradnia Zdrowia 

Psychicznego w Miejskiej Górce oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łaszczynie. 

Dane szczegółowe na temat podmiotów mogących wspierać mieszkańców gminy 

dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 6. Podmioty mogące wspierać mieszkańców gminy dotkniętych problemami uzależnień 
i przemocy w rodzinie 
 

nazwa jednostki adres jednostki 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Pakosławiu 

ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław 

Punkt Konsultacyjny w Pakosławiu ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław 

Zespół Interdyscyplinarny w Pakosławiu ul. Kolejowa 2, 63-902 Pakosław 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław 

Telefon zaufania przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Pakosławiu (dostępny w godzinach pracy GOPS-u) 

ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
– Przychodnia Lekarska w Pakosławiu 

ul. Parkowa 4a, 63-920 Pakosław 

Rewir Dzielnicowych w Pakosławiu ul. 22 Stycznia 30, 63-920 Pakosław 

Świetlice wiejskie  

Świetlice integracyjne w Golejewie, Osieku, Sowach, 
Kubeczkach i Białymkale 

 

Świetlica rekreacji siłowej w Pakosławiu  

Świetlica rekreacji siłowej w Golejewku  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz 

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Miejskiej Górce 
ul. Jana Pawła II 3,  
63-910 Miejska Górka 

Poradnia Leczenia Uzależnień w Miejskiej Górce 
ul. Korczaka 4,  
63-910 Miejska Górka 

Grupa AA w Rawiczu ul. Mikołajewicza 12, 63-900 Rawicz 

Grupa Al-Anon w Rawiczu ul. Mikołajewicza 12, 63-900 Rawicz 

Grupa AA w Rawiczu ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz 

Grupa Al-Anon w Rawiczu ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łaszczynie Łaszczyn 63, 63-900 Rawicz 

 
Źródło danych: Urząd Gminy Pakosław. 

 

W Punkcie Konsultacyjnym w Pakosławiu usługi świadczą: psycholog, prawnik 

i 4 pracowników socjalnych (w godzinach pracy. W latach 2012-2014 liczba osób, którym 

udzielono w nim wsparcia, była na zbliżonym poziomie (190 w 2012 roku, 202 w 2013 r. i 189 

w 2014 r.). Wśród nich dominowali dorośli członkowie rodzin osób z problemem 

alkoholowym (95 w 2012 r., 95 w 2013 r., 97 w 2014 r.). Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 29. Osoby objęte wsparciem przez Punkt Konsultacyjny w Pakosławiu w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Urząd Gminy Pakosław. 

 

Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu wynika, że w latach 

2012-2014 liczba rodzin objętych wsparciem z powodu alkoholizmu zmniejszała się z roku na 

rok. W 2012 roku pomocą społeczną w związku z tym problemem objęto 13 rodzin liczących 

43 osoby, rok później 6 rodzin liczących 22 osoby, a w 2014 roku 3 rodziny liczące 7 osób. 

Jednocześnie przemoc w rodzinie była przyczyną przyznania wsparcia w przypadku 4 rodzin 

w 2012 roku, 2 rodzin w 2013 roku i 1 rodziny w 2014 roku, które liczyły odpowiednio 13, 14 

i 2 osoby. W analizowanym okresie nie udzielano pomocy społecznej w gminie z powodu 

narkomanii. 

W latach 2012-2014 pracownicy GOPS-u uczestniczyli w odpowiednio 41, 45 i 43 

różnego rodzaju interwencjach domowych, z czego w odpowiednio 25, 31 i 27 przypadkach 

dotyczyły one przemocy domowej lub przypuszczenia jej stosowania. Pracownicy socjalni, 

najczęściej w asyście Policji, jeździli na miejsce i po rozeznaniu sytuacji podejmowali decyzję, 

czy przemoc występuje czy jest to konflikt w rodzinie. 

W analizowanym okresie Ośrodek zajmował się również obsługą organizacyjno-

techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, a także delegował do niego swoich pracowników. 

W 2012 roku Zespół Interdyscyplinarny rozpatrywał 9 „Niebieskich Kart”, a w latach 2013-

2014 odpowiednio 9 i 3 nowe oraz 7 i 6 z poprzedniego roku. W latach 2012-2014 Zespół 

spotykał się odpowiednio 4, 3 i 2 razy, a powołane w jego ramach grupy robocze – 11, 9 i 6 
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razy. Na koniec kolejnych lat liczba zamkniętych „Niebieskich Kart” wyniosła: 3 w 2012 roku, 

6 w 2013 roku, a 5 w 2014 roku. W pozostałych przypadkach postępowanie karne było 

w toku lub prowadzony był stały monitoring. 

Prowadzona w gminie działalność profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie (w szczególności w funkcjonujących na jej terenie 

placówkach oświatowych i placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży) obejmuje 

m.in. organizowanie i realizowanie programów profilaktycznych, prelekcji i pogadanek, 

konkursów profilaktycznych, festynów i innych imprez plenerowych oraz imprez sportowych, 

warsztatów dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, szkoleń dla Członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, a także zajęć w świetlicach wiejskich, integracyjnych oraz rekreacji siłowej. 

Działalność profilaktyczna podejmowana w gminie w 2014 roku obejmowała m.in.: 

 organizowanie zajęć i opieki nad dziećmi w świetlicach wiejskich, świetlicach 

integracyjnych w Golejewie, Osieku, Sowach, Kubeczkach i Białymkale oraz w świetlicach 

rekreacji siłowej w Pakosławiu i Golejewku, 

 dofinansowanie zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną 

w Rawiczu konkursu ph. „Dbamy o zdrowie”, w którym uczestniczyli uczniowie z gminy, 

 dofinansowanie imprez integracyjnych mieszkańców gmin Pakosław i Oława oraz 

połączonej z Dniem Dziecka imprezy integracyjnej w Chojnie i Golejewku, 

 dofinansowanie spotkania integracyjnego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z gminy, 

które odbyło się w świetlicy w Chojnie, 

 zorganizowanie wypoczynku letniego w Mrzeżynie dla 25 uczniów z gminy, 

 sfinansowanie wyjazdu do Lichenia na Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe, 

 dofinansowanie półkolonii zorganizowanych w Szkole Podstawowej dla 55 osób (program 

wypoczynku obejmował wycieczki, zajęcia sportowe, plastyczne, na basenie, rajdy),  

 dofinansowanie pobytu 4 osób (zwycięzców Eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej) na obozie młodzieżowym drużyn pożarniczych w Brennie, 

 sfinansowanie przejazdu młodzieży na spotkanie sportowo-terapeutyczne do Wolsztyna, 

 zorganizowanie szkolenia pn. „Teoria i praktyka leczenia uzależnień od środków psycho-

aktywnych” dla członków GKRPA i przedstawicieli podmiotów z nią w współpracujących  

– Policji, służby zdrowia i placówek oświatowych, 
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 zorganizowanie szkolenia dla przedsiębiorców handlujących napojami alkoholowymi 

i członków GKRPA pn. „Szkolenie w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych”,  

 zakup opasek odblaskowych dla uczniów z gminy, 

 dofinansowanie spotkania andrzejkowego oraz konkursu na szopką bożonarodzeniową. 

W 2014 roku w prelekcjach i pogadankach uczestniczyło 48 osób, w festynach 

i innych imprezach plenerowych – 130 osób, w imprezach sportowych – 60 osób, 

w konkursach – 70 osób, w szkoleniach/warsztatach dla rodziców – 150 osób, 

w szkoleniach/warsztatach dla nauczycieli/wychowawców – 20 osób, a w zajęciach świetlic 

opiekuńczych – 97 dzieci, w tym 30 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. 

 

9. PROBLEM BEZDOMNOŚCI 

 

W ujęciu socjologicznym bezdomność jest problemem społecznym charakteryzującym 

się brakiem stałego miejsca zamieszkania. Ze względu na trudną do określenia skalę, złożone 

przyczyny oraz szczególnie dotkliwe społeczno-ekonomiczne skutki jest zjawiskiem o zasięgu 

i znaczeniu globalnym, mającym jednocześnie specyficzne regionalne i lokalne 

uwarunkowania, które wpływają na dobór odpowiednich środków przeciwdziałania. 

Zapobieganie bezdomności wymaga aktywnego, zintegrowanego i kompleksowego 

działania. Wykorzystanie istniejących zasobów środowiska i tworzenie warunków do 

wdrażania nowych form wsparcia na rzecz osób bezdomnych i ich integracji z otoczeniem 

powinno stanowić podstawowy cel prowadzonej na szczeblu lokalnym polityki społecznej. 

W gminie Pakosław bezdomność nie urasta do rangi problemu, póki co ma charakter 

jednostkowy. Pomoc osobom zagrożonym i dotkniętym bezdomnością świadczy Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. W 2012 roku z powodu bezdomności objął on 

wsparciem 8 osób w 2 rodzinach, rok później 6 osób w 4 rodzinach, a w 2014 roku 4 osoby 

w 2 rodzinach. 

W gminie i w powiecie rawickim nie funkcjonują żadne placówki zapewniające 

osobom bezdomnym schronienie. W razie potrzeby istnieje możliwość kierowania takich 

osób do noclegowni i schronisk funkcjonujących w sąsiednich powiatach i w województwie 

wielkopolskim, np. do Noclegowni dla Bezdomnych w Lesznie. 
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10. PRZESTĘPCZOŚĆ 

 

Przestępczość jest dynamicznym, podlegającym rozwojowi zjawiskiem społecznym, 

które stanowi zagrożenie dla obowiązującego porządku prawnego. W zależności od swej 

intensywności i częstotliwości wpływa na formowanie się postaw i zachowań ludności oraz 

odciska piętno na jej funkcjonowaniu. 

Zapobieganie przestępczości wymaga zastosowania rozwiązań kompleksowych, 

zakładających wspólne zaangażowanie instytucji i organizacji państwowych, samorządowych 

i społecznych, przedstawicieli społeczności lokalnych oraz środków masowego przekazu. 

Ważną rolę w zakresie inicjowania i organizowania tej działalności odgrywa policja. 

Według danych Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu, w 2014 roku na terenie gminy 

Pakosław ujawniono 17 przestępstw. Najwięcej z nich dotyczyło prowadzenia pojazdu 

w stanie nietrzeźwości, naruszenia zakazu sądowego oraz narażenia na niebezpieczeństwo 

(po 3 czyny). Dane szczegółowe na temat przestępczości w gminie w 2014 roku przedstawia 

poniższy wykres. 

 

Wykres 30. Przestępstwa popełnione w gminie w 2014 roku 

 

Źródło danych: Rewir Dzielnicowych w Pakosławiu. 

 

W 2014 roku w przypadku 17 przestępstw ujawniono 15 sprawców. Najmłodszy 

sprawca miał 15 lat (dopuścił się wymuszenia rozbójniczego), a najstarsi po 60 lat (2 osoby, 

3 3 3 

2 

1 1 1 1 1 1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości naruszenie zakazu sądowego 

narażenie na niebezpieczeństwo kradzież mienia 

uszkodzenie mienia groźba karalna 

bójka i pobicie wymuszenie rozbójnicze 

pozbawienie wolności przestępstwo p-ko funkcjonariuszowi publicznemu 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław na lata 2016-2020 

 

 57 

 

które były sprawcami bójki i pobicia oraz ograniczenia wolności). Dane szczegółowe na temat 

struktury wiekowej sprawców przestępstw przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 7. Sprawcy przestępstw popełnionych w gminie w 2014 roku 
 

kategoria przestępstwa liczba sprawców wiek sprawców 

prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 3 22,25 i 30 lat 

naruszenie zakazu sądowego 3 30, 45 i 50 lat 

narażenie na niebezpieczeństwo 3 35 i 43 lata, 1 n/n 

kradzież mienia nieustaleni – 

uszkodzenie mienia 1 35 lat 

groźba karalna 1 30 lat 

bójka i pobicie 1 60 lat 

wymuszenie rozbójnicze 1 15 lat 

pozbawienie wolności 1 60 lat 

przestępstwo przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu 1 20 lat 

 
Źródło danych: Rewir Dzielnicowych w Pakosławiu. 

 

11. POMOC SPOŁECZNA 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie 

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

ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 2 pkt 1 i art. 3 

pkt 1 ustawy o pomocy społecznej). 

Zadania pomocy społecznej w gminie Pakosław wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pakosławiu. Podejmuje on działania na podstawie następujących przepisów 

prawa: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o przeciwdziałaniu 

narkomanii, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej 
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finansowanych ze środków publicznych, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów, ustawa o systemie oświaty, ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa  

– Prawo energetyczne, ustawa o Karcie Dużej Rodziny, ustawa o ochronie zdrowia 

psychicznego, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa o finansach 

publicznych, ustawa o prawie do zamówień publicznych a także na postawie innych ustaw, 

rozporządzeń, obwieszczeń, kodeksów itd. 

W 2014 roku kadrę Ośrodka stanowiło 7 osób, w tym kierownik i 4 pracowników 

socjalnych. W analizowanym roku Ośrodek spełniał wynikający z art. 110 ust. 11-12 ustawy 

o pomocy społecznej obowiązek zatrudnienia 1 pracownika socjalnego na 2 tysiące 

mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników, bowiem na 1 pracownika socjalnego 

przypadało 1.196 mieszkańców gminy. 

Dane szczegółowe na temat stanu zatrudnienia w GOPS-ie oraz kwalifikacji 

pracujących w nim osób przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 8. Kadra GOPS-u i jej kwalifikacje w 2014 roku 
 

 liczba osób 

kadra kierownicza  1 

wykształcenie wyższe 1 

specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej 1 

pracownicy socjalni 4 

w tym:  pracownicy socjalni zatrudnieni z EFS-u 1 

wykształcenie wyższe 3 

wykształcenie średnie 0 

specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie pracownika socjalnego 1 

specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie pracownika socjalnego 0 

specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej 0 

pozostali pracownicy 2 

wykształcenie wyższe 2 

wolontariusze 0 

pracownicy zatrudnieni w ramach zatrudnienia subsydiowanego 0 

staże 1 

 
Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. 

 

Ze wsparcia udzielanego przez GOPS mogą korzystać osoby i rodziny, które spełniają 

określone warunki przedstawione w poszczególnych aktach prawnych. W odniesieniu do 
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świadczeń z pomocy społecznej jednym z nich jest kryterium dochodowe, które jest ustalone 

na poziomie 634 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 514 zł na 

osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe stosowane jest również przy przyznawaniu zasiłków 

rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód rodziny 

na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł, a gdy członkiem rodziny jest 

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 

o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli dochód ten nie 

przekracza 764 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują z kolei, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

Podstawą przyznania pomocy niezależnie od rodzaju i formy jest przeprowadzenie 

przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, podczas którego bada on sytuację 

rodzinną, ekonomiczną, zawodową, zdrowotną i mieszkaniową osoby lub rodziny oraz ich 

funkcjonowanie w środowisku. Po szczegółowej analizie udzielana jest pomoc, w większości 

przypadków poprzedzona wydaniem decyzji administracyjnej. 

W latach 2012-2014 wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i innych 

obszarów polityki społecznej w gminie ulegała wahaniom (2.913.110 zł w 2012 r., 2.708.357 

zł w 2013 r., 3.022.151 zł w 2014 r.). W analizowanym okresie systematycznie zwiększały się 

środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy 

społecznej, utrzymanie dzieci z gminy w pieczy zastępczej, na zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na dodatki mieszkaniowe oraz na dożywianie 

dzieci. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 9. Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i innych obszarów polityki 
społecznej w gminie w latach 2012-2014 

 

rozdziały 
wysokość wydatków (w zł) 

w 2012 r. w 2013 r. w 2014 r. 

ochrona zdrowia 

przeciwdziałanie narkomanii 2.000 1.300 1.500 

przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.000 49.481 91.000 

pomoc społeczna 

domy pomocy społecznej 101.215 152.377 154.395 

rodziny zastępcze 240 3.052 8.205 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.500 5.515 1.100 
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wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny 
wspierające) 

0 0 22.597 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2.159.607 1.879.263 2.063.299 

składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.225 9.817 13.614 

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

105.740 127.503 140.092 

dodatki mieszkaniowe 9.492 9.934 10.719 

zasiłki stałe 29.402 42.839 42.754 

Ośrodek Pomocy Społecznej 264.076 232.415 245.579 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33.799 48.456 47.609 

pozostała działalność, w tym program „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” i prace społecznie 
użyteczne 

94.039 54.700 102.837 

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, 
w tym projekt „Mogę – Potrafię – Teraz” 

0 56.438 43.657 

pomoc materialna dla uczniów 40.775 35.267 33.194 

ogółem 2.913.110 2.708.357 3.022.151 

w tym w budżecie GOPS-u 2.911.110 2.707.057 3.020.651 

 
Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. 

 

W latach 2013-2014 liczba osób, którym udzielono pomocy i wsparcia w gminie, była 

niższa niż w 2012 roku (1.235 w 2012 r., 1.083 w 2013 r. i 1.089 w 2014 r.). W 2014 roku, 

w porównaniu z latami poprzednimi, spadła również liczba osób w rodzinach, którym 

przyznano świadczenie (686 w 2012 r., 673 w 2013 r., 604 w 2014 r.). 

Uwagę zwracał znaczny odsetek osób długotrwale korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej (175 w 2012 r., tj. 55,7%, 171 w 2013 r., tj. 54,1%, 163 w 2014 r., 

tj. 55,6%) oraz osób w wieku przedprodukcyjnym, które były objęte wsparciem (140 w 2012 

r., tj. 44,6%, 141 w 2013 r., tj. 44,6%, 135 w 2014 r., tj. 46,1%). 

W analizowanym okresie udział osób, którym udzielono pomocy i wsparcia, w ogóle 

mieszkańców gminy, był wysoki. W 2012 roku wyniósł on 26%, rok później 22,7%, a w 2014 

roku 22,8%. Jednocześnie z roku na rok zmniejszał się odsetek osób w rodzinach, którym 

przyznano świadczenie. W 2012 roku wyniósł on 14,4%, rok później 14,1%, a w 2014 roku 

12,6%. 
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W 2014 roku liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie pieniężne, 

spadła w porównaniu z latami 2012-2013 (533 w 2012 r., 528 w 2013 r., 487 w 2014 r.), 

a liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie niepieniężne, ulegała wahaniom 

(334 w 2012 r., 380 w 2013 r., 341 w 2014 r.). 

W analizowanym okresie z roku na rok zwiększała się liczba rodzin, z którymi 

przeprowadzono wywiad środowiskowy (330 w 2012 r., 341 w 2013 r., 358 w 2014 r.), 

podobnie jak liczba osób przebywających w tych rodzinach (1.071 w 2012 r., 1.120 w 2013 r., 

1.250 w 2014 r.). 

Poniższe wykresy przedstawiają dane szczegółowe na temat korzystających z pomocy 

społecznej w gminie. 

 

Wykres 31. Osoby w gminie, którym w latach 
2012-2014 udzielono pomocy i wsparcia 

Wykres 32. Osoby i rodziny w gminie, którym 
w latach 2012-2014 przyznano świadczenie 

 
Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. 
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Wykres 33. Osoby i rodziny w gminie, którym 
w latach 2012-2014 przyznano świadczenie 
pieniężne 

Wykres 34. Osoby i rodziny w gminie, którym 
w latach 2012-2014 przyznano świadczenie 
niepieniężne 

 

Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. 

 

Wśród mieszkańców gminy korzystających ze wsparcia GOPS-u w latach 2012-2014 

najliczniejszą grupę stanowiły rodziny zmagające się z długotrwałą lub ciężką chorobą. Liczne 

grono stanowiły również rodziny dotknięte ubóstwem, wymagające ochrony macierzyństwa, 

głównie z uwagi na wielodzietność, zmagające się z bezrobociem, niepełnosprawnością oraz 

doświadczające trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 35. Powody przyznawania pomocy społecznej w gminie w latach 2012-2014  
(liczba osób w rodzinach) 

 

Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. 

 

W latach 2012-2014 systematycznie zmniejszała się liczba beneficjentów pomocy 

społecznej zmagających się z długotrwałą lub ciężką chorobą (z 588 w 2012 r. do 467 w 2014 

r.) oraz alkoholizmem (z 43 w 2012 r. do 7 w 2014 r.). Jednocześnie w latach 2013-2014, 

w porównaniu z rokiem 2012, wzrosła liczba osób w rodzinach korzystających ze wsparcia 

GOPS-u z powodu ubóstwa (225 w 2012 r., 319 w 2013 r., 318 w 2014 r.) oraz wymagających 

ochrony macierzyństwa (186 w 2012 r., 278 w 2013 r., 267 w 2014 r.). 

W 2014 roku, w stosunku do roku poprzedniego, spadła liczba odbiorców pomocy 

społecznej zmagających się z bezrobociem (193 w 2012 r., 247 w 2013 r., 210 w 2014 r.), 

niepełnosprawnością (po 279 w latach 2012-2013, 169 w 2014 r.) i bezradnością w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego (180 w 2012 r., 217 

w 2013 r., 136 w 2014 r.). 

Świadczenia pomocy społecznej udzielane przez GOPS mają głównie charakter 

pieniężny, niepieniężny i usługowy. Dane szczegółowe w tym zakresie za lata 2012-2014 

przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 10. Formy świadczeń pomocy społecznej udzielonych w gminie przez GOPS w latach  
2012-2014 
 

formy świadczeń 
liczba osób liczba świadczeń 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

p
ie

n
ię

żn
e

 

zasiłek stały 10 8 9 77 96 96 

zasiłek okresowy 19 14 23 73 64 112 

zasiłek celowy 168 150 140 X X X 

w
 t

ym
:  zasiłek celowy przyznany 

w ramach programu „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania” 

28 21 12 35 27 17 

n
ie

p
ie

n
ię

żn
e 

posiłek 132 145 161 17.317 19.726 18.988 

w
 t

ym
:  posiłek przyznany 

w ramach programu „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania” 

132 145 161 17.317 19.726 18.988 

schronienie 1 2 1 84 129 89 

ubranie 0 0 0 0 0 0 

sprawienie pogrzebu 3 0 1 3 0 1 

odpłatność gminy za pobyt w domu 
pomocy społecznej 

5 6 7 49 69 72 

u
sł

u
gi

 

usługi opiekuńcze 5 6 8 4.044 5.662 5.247 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 0 0 0 0 0 

specjalistyczne usługi dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 

0 0 0 0 0 0 

poradnictwo specjalistyczne 0* 262* 380* X X X 

praca socjalna 380* 326* 428* X X X 

interwencja kryzysowa 0* 0* 0* X X X 

kontrakt socjalny 6 9 8 X X X 

in
d

yw
id

u
al

n
e 

p
ro

gr
am

y 
p

o
m

o
cy

 

indywidualny program wychodzenia 
z bezdomności 

0 0 0 X X X 

indywidualny program zatrudnienia 
socjalnego (CIS) 

0 0 0 X X X 

w
sp

ie
ra

n
ie

 
ro

dz
in

y 
i p

ie
cz

a 
za

st
ę

p
cz

a 

wspieranie rodziny przez asystenta 
rodziny (liczba asystentów rodziny) 

0* (0) 0* (0) 14* (1) X X X 

odpłatność za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej 

0 0 5 X X X 

 

*liczba rodzin 
Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. 
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Spośród świadczeń pieniężnych najczęściej udzielaną formą pomocy w latach 2012-

2014 był zasiłek celowy. Jest on przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, 

a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 

opału, odzieży, obuwia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów 

i napraw w mieszkaniu, opłat za gaz, energię, wodę i czynsz, a także kosztów pogrzebu. 

Liczba osób nim objętych zmniejszała się nieznacznie z roku na rok (ze 168 w 2012 r. do 140 

w 2014 r.).  

Dominujący rodzaj pomocy niepieniężnej stanowił z kolei posiłek, który był 

wsparciem udzielanym głównie dzieciom w ramach wieloletniego programu rządowego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (obowiązywał on do końca 2013 roku; na lata 2014-

2020 Rada Ministrów przyjęła wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Celem tego Programu jest 

ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów 

objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, 

w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. W latach 

2012-2014 liczba osób objętych posiłkiem zwiększała się z roku na rok (ze 132 w 2012 r. do 

161 w 2014 r.). 

Aby umożliwić skorzystanie z ww. formy wsparcia rodzinom, w których dochód 

przekracza 100% wynikającego z ustawy o pomocy społecznej kryterium dochodowego, Rada 

Gminy Pakosław w 2014 roku podjęła 3 stosowne Uchwały w sprawie: ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Pakosław 

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych w ramach ww. programu. W związku z przyjętymi uchwałami pomoc 

w zakresie dożywiania może być przyznana jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub 

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego wynikającego 

z ustawy o pomocy społecznej. 
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Ważną formą wsparcia niepieniężnego było również pokrywanie kosztów pobytu 

mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Z roku na rok zwiększa się w gminie 

liczba osób starszych, samotnych i schorowanych wymagających całodobowej opieki 

w miejscu zamieszkania lub umieszczenia w placówce zapewniającej całodobową opiekę. 

W latach 2012-2014 GOPS pokrywał koszt pobytu w domach pomocy społecznej 

za odpowiednio 5, 6 i 7 osób. W 2014 roku osoby te przebywały w Domach Pomocy 

Społecznej w Pakówce (2 mężczyzn), Chumiętkach (1 kobieta), Baszkowie (mężczyzna 

i kobieta), Lesznie (1 kobieta) i w  Osieku (1 mężczyzna). 

Ośrodek pokrywał również koszt pobytu i wyżywienia w schroniskach za osoby 

bezdomne, dla których ostatnim miejscem zameldowania był teren gminy. W 2012 roku tą 

formą pomocy objęto 1 osobę, rok później 2 osoby, a w 2014 roku 1 osobę.  

Wśród usług najistotniejszą rolę odgrywała praca socjalna mająca na celu pomoc 

osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania 

w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie 

warunków sprzyjających temu celowi. Była ona prowadzona m.in. w oparciu o zawarte 

kontrakty socjalne, których liczba była na zbliżonym poziomie (6 w 2012 r., 9 w 2013 r., 

8 w 2014 r.). 

Praca socjalna dotyczy niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc do Ośrodka. 

Jest to jedna z bardzo ważnych i pracochłonnych form wsparcia (dotarcie do świadomości 

klienta, że pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem, że on sam zaangażuje 

się w proces tych zmian – chce coś zmienić w swoim życiu), a jednocześnie najbardziej 

niewymiernym elementem działań podejmowanych wobec osób i rodzin korzystających 

z pomocy społecznej. Trudno bowiem oszacować jej efekty, m.in. z powodu długofalowości 

podejmowanych działań, złożoności problemów, a także zdarzających się powrotów do 

dysfunkcji, w szczególności w przypadku osób uzależnionych. 

W latach 2013-2014 liczba rodzin, które objęto pracą socjalną, ulegała wahaniom 

(380 w 2012 r., 326 w 2013 r., 428 w 2014 r.). 

Ważną formą świadczonych przez GOPS usług było także poradnictwo specjalistyczne, 

kierowane do osób i rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia 

w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na dochód. Poradnictwo jest 

rozumiane jako rozmowa i udzielanie porad, wskazówek i informacji w zakresie: prawnym 
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(poprzez udzielanie informacji i wskazywanie obowiązujących przepisów prawnych), 

psychologicznym (rozmowy i udzielanie porad, terapia i profilaktyka) oraz rodzinnym 

(dotyczy problemów funkcjonowania rodziny, problemów wychowawczych i opieki nad 

osobą niepełnosprawną). W 2013 roku tą formą wsparcia objęto 262 rodziny, a w 2014 roku 

ich liczba wzrosła do 380. 

Praca socjalna i poradnictwo świadczone mogą być w Ośrodku lub w miejscu 

zamieszkania osób potrzebujących. Najczęściej te formy wsparcia dotyczą: przekazywania 

informacji na temat przysługujących uprawnień, motywowania do zmian mających na celu 

poprawę sytuacji bytowej i zdrowotnej osób i rodzin (tworzenie planów pomocy), pomocy 

w pisaniu i redagowaniu pism do Sądu, np. dotyczących spraw rodzinnych i alimentacyjnych, 

a także pośredniczeniu w sprawach dotyczących wyjaśniania sytuacji klientów, dokonywania 

diagnozy środowiska, kierowania do organizacji i instytucji udzielających pomocy 

specjalistycznej, współpracy ze szkołami, instytucjami i różnymi placówkami w celu ustalenia 

sytuacji dzieci czy innych członków rodziny, współpracy z Policją, sądami i kuratorami w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa osób i rodzin, szczególnie w zakresie przeciwdziałania przemocy 

domowej i zapewnienia warunków zabezpieczających zdrowie małoletnich dzieci, 

monitorowania środowiska pod kątem wywiązywania się z przyjętych ustaleń oraz udzielania 

pomocy w załatwianiu trudnych spraw, zapewnienia dostępu do bazy danych (np. o domach 

pomocy społecznej, świetlicach, klubach, ośrodkach terapeutycznych, możliwościach 

pozyskania czy zakupu sprzętu), pomocy w załatwianiu trudnych spraw bytowych, 

rodzinnych i innych, kierowania do schronisk dla bezdomnych, ośrodków leczenia, miejsc 

schronienia dla osób doświadczających przemocy, udzielania informacji na temat pracy czy 

innych form zatrudnienia oraz kierowania do różnych form zatrudnienia wspieranego 

i przekwalifikowania zawodowego. 

W analizowanym okresie GOPS zajmował się także udzielaniem usług opiekuńczych 

osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy 

innej osoby. Z usług mogą również korzystać osoby zamieszkujące z małżonkiem czy rodziną, 

którzy z różnych powodów (niepełnosprawność, zatrudnienie), takiej pomocy nie mogą 

zapewnić.  

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania i obejmują pomoc 

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza 
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pielęgnację oraz w miarę możliwości – zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W 2012 roku 

tą formą wsparcia objęto 5 osób, rok później 6 osób, a w 2014 roku 8 osób. Warto dodać, że 

w analizowanym okresie była także świadczona pomoc sąsiedzka dla 1 osoby samotnej. 

Od 2014 roku Ośrodek realizował również zadania z zakresu wspierania rodziny 

i rozwoju pieczy zastępczej, zatrudniając 1 asystenta rodziny, który miał pod opieką 

14 rodzin. W związku z tym, że rodzin z problemami wychowawczo-opiekuńczymi przybywa 

w gminie, zatrudnienie asystenta pozwoliło na wejście w rodziny i pracę z nimi w momencie, 

kiedy można było rozwiązywać problemy bez trudnych czy wręcz drastycznych sytuacji dla 

rodziców i dzieci, a pokazanie rodzicom problemu w odpowiednim czasie przyczyniło się do 

zmiany patrzenia na sytuację ich rodziny i podjęcia wspólnie z asystentem działań 

naprawczych. Zdarza się również, że po kilkumiesięcznej pracy z rodziną, podjęte działania 

nie przynoszą oczekiwanych efektów. Wówczas GOPS przygotowuje pismo do Wydziału 

Rodzinnego Sądu Rejonowego w Rawiczu z prośbą o pomoc i przydzielenie kuratora rodziny, 

który wspólnie z asystentem będzie pracował z rodziną i w razie konieczności zostaną 

podjęte kolejne działania. 

W 2014 roku Ośrodek partycypował także w kosztach utrzymania dzieci z gminy 

w pieczy zastępczej – przebywało w niej 5 dzieci z gminy – 4 w rodzinie spokrewnionej 

(u babci) i 1 w rodzinie niespokrewnionej. Z 4 dzieci umieszczonych w rodzinie 

spokrewnionej, jedno wróciło do rodziców. 

W analizowanym okresie Ośrodek, współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy 

w Rawiczu, był również organizatorem prac społecznie użytecznych dla osób długotrwale 

bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku, korzystających 

z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym 

programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym 

programie zatrudnienia socjalnego. Osoby te pracowały 10 godzin tygodniowo, 40 godzin 

miesięcznie, wykonując głównie prace przy porządkowaniu miejsc użyteczności publicznej, 

np. przystanków i wiat autobusowych, w parku, wokół świetlic wiejskich, na placach zabaw 

itp. W latach 2012-2013 objęto nimi 10 osób, a rok później 8 osób. Kwota wydatkowana na 

ten cel wyniosła: 28.815 zł w 2012 roku, 31.838 zł w 2013 roku i 23.360 zł w 2014 roku. 

W analizowanym okresie w gminie wypłacano również stypendia szkolne i zasiłki 

szkolne. Najczęściej wsparcie te kierowane jest do dzieci pochodzących z rodzin ubogich lub 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław na lata 2016-2020 

 

 69 

 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. dotkniętych bezrobociem, i służy zmniejszeniu 

różnic w dostępie do edukacji. Liczba osób nim objętych w latach 2013-2014 wyniosła 

odpowiednio 128 i 119 osób, a kwota udzielonych świadczeń 35.267 zł w 2013 roku i 33.195 

zł w 2014 roku. 

Od 2014 roku w gminie realizowany jest również rządowy program pomocy dla rodzin 

wielodzietnych. Koordynacją jego realizacji zajmuje się GOPS, który wydaje Karty Dużej 

Rodziny „Rodzina Trzy Plus”. 

W analizowanym okresie GOPS realizował także zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, będąc odpowiedzialnym za obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i delegując do niego swoich 

pracowników. 

W latach 2012-2014 pracownicy GOPS-u uczestniczyli w odpowiednio 41, 45 i 43 

różnego rodzaju interwencjach domowych, z czego w odpowiednio 25, 31 i 27 przypadkach 

dotyczyły one przemocy domowej lub przypuszczenia jej stosowania. Pracownicy socjalni, 

najczęściej w asyście Policji, jeździli na miejsce i po rozeznaniu sytuacji podejmowali decyzję, 

czy przemoc występuje czy jest to konflikt w rodzinie. 

W 2012 roku Zespół Interdyscyplinarny rozpatrywał 9„Niebieskich Kart”, a w latach 

2013-2014 odpowiednio 9 i 3 nowe oraz 7 i 6 z poprzedniego roku. W latach 2012-2014 

Zespół spotykał się odpowiednio 4, 3 i 2 razy, a powołane w jego ramach grupy robocze – 11, 

9 i 6 razy. Na koniec kolejnych lat liczba zamkniętych „Niebieskich Kart” wyniosła: 3 w 2012 

roku, 6 w 2013 roku, a 5 w 2014 roku. W pozostałych przypadkach postępowanie karne było 

w toku lub prowadzony był stały monitoring. 

W ramach realizowanych zadań Ośrodek przyznawał również świadczenia rodzinne. 

W latach 2012-2014 ogólna liczba udzielonych świadczeń zmniejszała się z roku na rok 

(z 14.294 w 2012 r. do 11.342 w 2014 r.), podobnie jak liczba rodzin je pobierających (z 482 

w 2012 r. do 393 w 2014 r.). 

W analizowanym okresie systematycznie spadała liczba wypłaconych zasiłków 

pielęgnacyjnych (z 2.208 w 2012 r. do 1.957 w 2014 r.), podobnie jak liczba przyznanych 

świadczeń pielęgnacyjnych (z 1.218 w 2012 r. do 222 w 2014 r.).  

W 2014 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, odnotowano wzrost liczby 

wypłaconych specjalnych zasiłków opiekuńczych (z 38 do 77). Był on spowodowany tym, że 
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w 2013 roku świadczenie te wypłacano tylko od lipca do grudnia, natomiast w kolejnym roku 

przez 12 miesięcy.  

Dane szczegółowe na temat przyznanych w gminie świadczeń rodzinnych przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 11. Świadczenia rodzinne przyznane w gminie w latach 2012-2014 
 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 

liczba świadczeń 10.811 9.778 9.043 

zasiłek pielęgnacyjny 

liczba świadczeń 2.208 2.096 1.957 

świadczenia pielęgnacyjne 

liczba świadczeń 1.218 738 222 

dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 

liczba świadczeń X 109 0 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

liczba świadczeń X 38 77 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

liczba świadczeń 57 51 43 

ogółem 

liczba świadczeń 14.294 12.810 11.342 

liczba rodzin 482 440 393 

zasiłek dla opiekunów 

liczba świadczeń X X  

 
Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. 

 

Od 2014 roku Ośrodek przyznawał zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Przysługuje on osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 

2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa (na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy 

z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych 

innych ustaw, Dz. U. z 2012 r., poz. 1548) decyzji przyznającej prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego. W analizowanym roku GOPS przyznał 877 takich zasiłków na kwotę 

451.066,10 zł. 

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy (od 

2013 roku) GOPS opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne. 
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Liczba tych składek i ich wartość zmniejszały się z roku na rok (746 na kwotę 85.038 zł 

w 2012 r., 511 na kwotę 62.400 zł w 2013 r., 290 na kwotę 40.486 zł w 2014 r.). 

Kolejną formę pomocy udzielanej przez Ośrodek stanowiły świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, które służą wsparciu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. W latach 

2012-2014 liczba rodzin, którym przyznano tę pomoc, była na zbliżonym poziomie 

(11 w 2012 r., 13 w 2013 r., 11 w 2014 r.), a liczba dzieci uprawnionych do świadczenia 

w 2014 roku była niższa niż w latach 2012-2013 (18 w 2012 r., 20 w 2013 r., 12 w 2014 r.). 

Z kolei liczba wypłaconych świadczeń zmniejszała się z roku na rok (ze 174 w 2012 r. do 125 

w 2014 r.). Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 12. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane w gminie w latach 2012-2014 
 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 11 13 11 

liczba dzieci uprawnionych do świadczenia 18 20 12 

liczba wypłaconych świadczeń 174 153 125 

łączna kwota wypłaconych świadczeń (w zł) 52.800 48.135 42.510 

 
Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. 

 

Ośrodek prowadzi wobec dłużników postępowania alimentacyjne. W ich ramach 

przeprowadzane są m.in. wywiady alimentacyjne w celu sprawdzenia sytuacji materialnej 

i rodzinnej dłużnika. Dłużnicy są zobowiązani do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie 

Pracy jako bezrobotni. Możliwa jest również ich aktywizacja zawodowa prowadzona przez 

Urząd Pracy. Na koniec 2014 roku GOPS prowadził postępowania alimentacyjne wobec 

22 dłużników, w tym 5 dłużników na terenie gminy Pakosław. 

W latach 2012-2014 Ośrodek kontynuował, w partnerstwie z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Rawiczu (liderem), Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie, Miejsko-

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jutrosinie i Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Miejskiej Górce, realizację współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

projektu pn. „Mogę – Potrafię – Teraz”. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 

mieszkańców powiatu rawickiego będących w wieku aktywności zawodowej.  
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W każdym roku w projekcie uczestniczyło 10 osób z gminy – osoby bezrobotne, bez 

prawa do zasiłku oraz osoby niepełnosprawne. Każda grupa osób objęta była co najmniej 

3 działaniami z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej. Były to m.in.: warsztaty ekonomii 

społecznej i poszukiwania pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i nabycia 

umiejętności społecznych, kurs komputerowy, kurs prawa jazdy, kursy zawodowe 

(w zależności od możliwości i zainteresowania uczestników m.in.: obsługa kasy fiskalnej, 

opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej oraz dzieci do lat 5, kurs kosmetyczki 

z elementami wizażu) indywidualne sesje doradczo-motywacyjne z psychologiem i doradcą 

zawodowym oraz zabiegi rehabilitacyjne i wyjazd na obóz rehabilitacyjno-szkoleniowy 

dostosowane do stopnia i rodzaju niepełnosprawności.  

Jednym z działań skierowanych do osób bezrobotnych było udzielenie pomocy 

w postaci zasiłków jednorazowych celowych i specjalnych celowych w celu zwiększenia 

zaradności życiowej i aktywności społeczno-zawodowej rodzin. 

Łączna kwota dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego 

wyniosła: 30.342,26 zł w 2012 roku, 42.037,58zł w 2013 roku i 31.656,50 zł w 2014 roku. 

W analizowanym okresie Ośrodek prowadził także inne działania. Wśród nich 

uczestniczył w akcji letniej, w ramach której dzieci z gminy wyjeżdżały na wypoczynek letni 

(kolonie, obozy, półkolonie), organizował rehabilitację i dojazd do szkół specjalnych dla dzieci 

niepełnosprawnych z gminy, w tym rehabilitację w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych 

w Rawiczu, organizował spotkania w funkcjonującym przy Ośrodku Klubie Seniora „Jawor”, 

współpracował ze Stowarzyszeniem „Wsparcie dla każdego” przy organizacji spotkań 

i imprez integracyjnych, posiadając w swoich szeregach specjalistę pracy socjalnej pełniącego 

funkcję Pełnomocnika Wójta Gminy Pakosław ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych podejmował ścisłą współpracę w tym obszarze z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także współpracował z holenderską gminą 

Neder Betuwe z Holandii w celu pozyskania dla mieszkańców gminy sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

Pomoc społeczna polega również na prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury 

socjalnej. Obejmuje ona zarówno jednostki środowiskowe, jak i instytucjonalne. W gminie 

Pakosław, poza Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i działającym przy nim Klubem 
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Seniora „Jawor”, funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Osieku. Mieszkańcy gminy mają 

również możliwość korzystania z oferty instytucji działających poza gminą, głównie 

funkcjonujących na terenie powiatu rawickiego. Dane szczegółowe na ich temat przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 13. Instytucje wsparcia, z oferty których mogą korzystać i korzystają mieszkańcy gminy 
 

nazwa i adres instytucji 
oraz podmiot prowadzący 

zakres oferowanych usług oraz kategoria klienta 

Klub Seniora „Jawor” 
w Pakosławiu,  
ul. Kolejowa 2,  
63-920 Pakosław. 
Podmiot prowadzący:  
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pakosławiu. 

Wsparcie dzienne, w tym organizowanie czasu wolnego (wspólne 
spotkania, w tym okolicznościowe, np. imieniny, wycieczki rowerowe 
do różnych ciekawych miejsc na terenie gminy i poza nią, spotkania 
w plenerze w okresie letnim, np. przy ognisku, udział w imprezach 
gminnych i powiatowych, wyjazdy na różnego rodzaju spotkania 
do innych sąsiednich klubów). 
Klub Seniora przeznaczony jest dla osób starszych i samotnych. 

Dom Pomocy Społecznej 
w Osieku,  
Osiek 54,  
63-920 Pakosław.  
Podmiot prowadzący:  
Powiat rawicki. 

 zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, zaspokojenie 
niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych 
i religijnych, 

 świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. 
Dom przeznaczony dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. 

Dom Pomocy Społecznej 
w Pakówce,  
Pakówka 42,  
63-940 Bojanowo.  
Podmiot prowadzący:  
Powiat rawicki. 

 świadczenie usług na poziomie obowiązującego standardu usług: 
bytowych, opiekuńczych i wspomagających, 

 zapewnienie niezbędnej pomocy w podstawowych czynnościach 
życiowych, pielęgnacja, 

 udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, 
usługi wspomagające. 

Dom przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza „Mały 
Dworek” w Łaszczynie, 
Łaszczyn 63,  
63-900 Rawicz.  
Podmiot prowadzący:  
Powiat rawicki. 

 zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz przywrócenie 
równowagi emocjonalnej,  

 podejmowanie działań mających na celu powrót dziecka 
do rodziny, 

 zapewnienie dzieciom dostępu do kształcenia, 
 niwelowanie deficytów rozwojowych, 
 przygotowanie do samodzielnego życia. 
Placówka przeznaczona jest dla dzieci z rodzin przeżywających 
trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w Łaszczynie, 
Łaszczyn 63,  
63-900 Rawicz.  
Podmiot prowadzący:  
Powiat rawicki. 

 zapewnienie schronienia i ochrony przed osobą stosującą przemoc,  
 diagnozowanie i wspieranie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, 
 poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne,  
 pomoc medyczna. 
Ośrodek przeznaczony jest dla osób znajdujących się w sytuacji 
kryzysowej, głównie ofiar przemocy fizycznej, psychicznej 
i seksualnej oraz ofiar klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych. 
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Rodziny zastępcze  
w Powiecie Rawickim 

 zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i poczucia 
bezpieczeństwa oraz dostępu do przysługujących świadczeń 
zdrowotnych, 

 umożliwienie dzieciom rozwoju uzdolnień i zainteresowań, 
 zaspokojenie potrzeb dzieci: emocjonalnych, bytowych, 

rozwojowych, społecznych i religijnych. 
Rodziny obejmują opieką dzieci pochodzące z rodzin przeżywających 
trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Miejskiej Górce,  
ul. Szkolna 1,  
63-910 Miejska Górka. 
Podmiot prowadzący: 
Stowarzyszenie Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych 
w Miejskiej Górce. 

Rehabilitacja społeczna, zawodowa i ogólna w celu pozyskania 
lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 
Warsztaty przeznaczony dla osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności. 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Rawiczu, 
ul. Gen. Grota Roweckiego 9, 
63-900 Rawicz.  
Podmiot prowadzący:  
Gmina Rawicz. 

 terapia zajęciowa (arteterapia, ergoterapia, ludoterapia, 
socjoterapia) w 5 pracowniach (plastycznej, kulinarnej, 
multimedialnej, krawiecko-tkackiej, muzycznej) 
dla 34 uczestników, 

 rehabilitacja ruchowa indywidualna i grupowa, w tym: zajęcia 
sportowe i rekreacja, 

 treningi umiejętności społecznych: higieniczny, trening kulinarny, 
umiejętności praktycznych w pracowni krawiecko-tkackiej, 
umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 
umiejętności kształtowania pozytywnych relacji, umiejętności 
spędzania czasu wolnego (Internet), umiejętności aktywnego 
spędzania czasu wolnego, 

 opieka pielęgniarska, profilaktyka i edukacja zdrowotna, pomoc 
w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, 

 wsparcie psychologiczne (diagnostyka i poradnictwo 
psychologiczne, psychoedukacja dla uczestników oraz członków 
ich rodzin, zajęcia relaksacyjne i edukacyjne), 

 grupa wsparcia dla osób chorych na schizofrenię (cotygodniowe 
spotkania), 

 grupy rozwoju zainteresowań: formacja teatralna „Pierocik”, 
grupa taneczna „Nie do wiary”, Klub Reportera, Nordic Walking 
(2 grupy: sportowa i zdrowotna), 

 zespół wspierająco-aktywizujący (ocena funkcjonowania 
społecznego uczestników, plany postępowania wspierająco-
aktywizującego oraz analizy postępów rozwoju i przystosowania 
społecznego posiedzeń), 

 Rada Domu (całoroczne wspieranie samorządności uczestników), 
 integracja: wewnętrzna i zewnętrzna, 
 projekty animacyjne „Kreatywni ludzie – kreatywny świat”, „Tacy 

sami”, 
 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. 
Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym dla osób przewlekle psychicznie chorych 
i upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym 
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i umiarkowanym, osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy 
jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, 
a także osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są 
zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie 
uzależnionych od środków psychoaktywnych. 

Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej w Rawiczu,  
ul. Gen Grota Roweckiego 4a, 
63-900 Rawicz, 
Podmiot prowadzący:  
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rawiczu. 

 arteterapia (rękodzielnictwo, muzykoterapia, biblioterapia, 
teatroterpia), 

 rehabilitacja ruchowa (gimnastyka indywidualna i grupowa, gry 
i zabawy ruchowe), 

 zajęcia edukacyjne (pogadanki tematyczne i prelekcje, zajęcia 
multimedialne), 

 zajęcia kulturalno-rozrywkowe i rekreacyjne, 
 zajęcia kulinarne (w tym możliwość korzystania z jednego posiłku 

dziennie), 
Dom przeznaczony jest dla osób starszych oraz osób o zmniejszonej 
sprawności psychofizycznej. 

Pensjonat dla Osób Starszych 
im. Jana Pawła II 
w Bojanowie,  
ul. Lipowa 2a i 2b,  
63-940 Bojanowo.  
Podmiot prowadzący:  
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bojanowie. 

Pensjonat oferuje w oparciu o umowę najmu mieszkania. Wszyscy 
jego mieszkańcy objęci są usługami opiekuńczymi. W ramach 
Pensjonatu działa Klub Seniora. 
Pensjonat w ramach dwóch budynków dysponuje 25 mieszkaniami, 
w których w 2014 roku zamieszkiwało 27 osób, w tym 21 kobiet 
i 6 mężczyzn. 

Noclegownia dla Bezdomnych 
w Lesznie,  
ul. Towarowa 10,  
64-100 Leszno. 

 udzielenie natychmiastowej pomocy osobom pozbawionym 
schronienia w zaspokajaniu najbardziej podstawowych potrzeb 
życiowych, 

 udzielenie pomocy w formie ciepłego posiłku osobom 
pozostającym bez środków do życia, 

 udzielenie pomocy w postaci odzieży i środków higieny, 
 udzielenie pomocy w osiągnięciu przez jednostki samodzielności, 

stymulowanie do działań przyspieszających jej uzyskanie, 
 pomoc w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, 

szpitalach, sanatoriach i innych placówkach świadczących opiekę 
dla osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować 
w środowisku, 

 umożliwianie i ułatwianie kontaktów z właściwymi 
dla indywidualnych przypadków specjalistami: lekarzami 
i urzędnikami, 

 udzielanie pomocy prawnej polegającej na wspomaganiu osób 
w uzyskaniu przez nie dowodów osobistych, legitymacji 
inwalidzkich, książeczek wojskowych i innych dokumentów,  

 udzielanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach,  
 przyznawanie pomocy rzeczowej i zasiłków celowych. 
Kategoria klienta: bezdomni mężczyźni. 

 
Źródło danych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. 
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12. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

Organizacje pozarządowe są przejawem społeczeństwa obywatelskiego, jedną z form 

jego aktywności. Pełnią istotną rolę nie tylko w konsolidacji społeczności lokalnej, 

organizacyjnym wzmacnianiu władz lokalnych, lecz również zwiększają szanse rozwoju 

małych i średnich miejscowości. Dobrze zorganizowane środowisko może sprzyjać 

aktywizowaniu nie tylko pojedynczych osób i marginalizowanych grup społecznych, ale ich 

lokalnego otoczenia, sprzyja budowaniu samowystarczalności społeczności lokalnych 

poprzez uruchomienie i wykorzystanie jej zasobów. 

Współpraca samorządu lokalnego z podmiotami należącymi do sektora pozarządowego 

nie tylko pozwala skuteczniej i efektywniej działać na rzecz rozwoju oraz poprawy warunków 

i jakości życia mieszkańców, lecz również umożliwia istotne odciążenie sektora publicznego 

w realizacji zadań. 

W gminie Pakosław funkcjonuje 18 organizacji pozarządowych. Samorząd gminy 

posiada „Program współpracy gminy Pakosław z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie”, w oparciu o który ma możliwość podejmowania z nimi współpracy 

w następujących formach finansowych i pozafinansowych: 

 wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 

kosztów ich realizacji, 

 powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji, 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, w szczególności 

poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych, 

 konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

 tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 

z przedstawicieli organizacji i przedstawicieli organów administracji publicznej. 

Poniższa tabela przedstawia dane szczegółowe na temat sektora pozarządowego 

w gminie. 
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Tabela 14. Organizacje pozarządowe w gminie 
 

lp. nazwa organizacji adres organizacji 

1. 
Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaźni Pakosław-
Moult w Pakosławiu 

ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław 

2. 
Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich 
„Gospodarstwa Gościnne” w Pakosławiu 

ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosławiu 

3. 
Stowarzyszenie „Wsparcie dla każdego” 
w Pakosławiu 

ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław 

4. Centrum Rozwoju Gminy Pakosław w Pakosławiu ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław 

5. 
„Czestram” Stowarzyszenie na rzecz renowacji 
zabytków i obiektów kościelnych w Golejewku 

Golejewko 1, 63-921 Chojno 

6. 
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 
„Chojnianki” 

Chojno 32, 63-921 Chojno 

7. 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Awdaniec” 
w Pakosławiu 

ul. Parkowa 15, 63-920 Pakosław 

8. 
Pakosławski Klub Sportowy „Parada” 
w Pakosławiu 

ul. Rolnicza 10, 63-920 Pakosław 

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Pakosławiu ul. Strażacka 11, 63-920 Pakosław 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Sowach Sowy 69, 63-920 Pakosław 

11.  Ochotnicza Straż Pożarna w Zaorlu Zaorle 22, 63-920 Pakosław 

12. Ochotnicza Straż Pożarna w Pomocnie Pomocno 30a, 63-920 Pakosław 

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Sworowie Sworowo 34, 63-920 Pakosław 

14. Ochotnicza Straż Pożarna w Ostobudkach Ostrobudki 19a, 63-920 Pakosław 

15. Ochotnicza Straż Pożarna w Góreczkach Wielkich Góreczki Wielkie 12, 63-920 Pakosław 

16. Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnie Chojno 32, 63-921 Chojno 

17. Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku Osiek 39, 63-920 Pakosław 

18. Ochotnicza Straż Pożarna w Golejewie Golejewo 4, 63-921 Chojno 

 
Źródło danych: Urząd Gminy Pakosław. 
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Na terenie gminy działa również 10 kół gospodyń wiejskich. Należą do nich: Koło 

Gospodyń Wiejskich w Pakosławiu, Koło Gospodyń Wiejskich w Sowach, Koło Gospodyń 

Wiejskich w Sworowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Golejewku i Golejewie, Koło Gospodyń 

Wiejskich w Osieku, Koło Gospodyń Wiejskich w Pomocnie, Koło Gospodyń Wiejskich 

w Zaorlu, Koło Gospodyń Wiejskich w Góreczkach Wielkich, Koło Gospodyń Wiejskich 

w Ostrobudkach oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Białymkale. 

 

13. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH „PROBLEMY SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU 

LOKALNYM” 

 

Badania ankietowe przeprowadzone w ramach diagnozy sytuacji społecznej w gminie 

Pakosław posłużyły identyfikacji, określeniu przyczyn i skali występujących na jej terenie 

problemów społecznych oraz wskazaniu działań, jakie należałoby podjąć w celu zmniejszenia 

ich natężenia oraz zminimalizowania ich skutków.  

Badania zostały przeprowadzone przy pomocy ankiet, które zostały rozpowszechnione 

wśród mieszkańców gminy, w tym reprezentantów samorządu lokalnego – Wójta Gminy, 

Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, sołtysów, pracowników 

Urzędu Gminy, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli 

jednostek organizacyjnych gminy, m.in. placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych 

i pomocy społecznej, a także przedstawicieli jednostek służby zdrowia, policji, organizacji 

pozarządowych i kościoła. W sumie do analizy przedłożono 481 wypełnionych anonimowo 

ankiet. 

W pierwszym pytaniu poproszono przedstawicieli środowiska lokalnego o ocenę 

warunków życia w gminie. Uzyskane odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 36. Warunki życia w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Analizując warunki życia w gminie, przedstawiciele środowiska lokalnego najwyżej 

ocenili dostęp do sieci wodociągowej (łącznie 91,3% ocen dobrych i bardzo dobrych) 

i gazowej, szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego (w sumie po 84% ocen dobrych 

i bardzo dobrych), sieci kanalizacyjnej (łącznie 83,5% ocen dobrych i bardzo dobrych) oraz 

wychowania przedszkolnego (w sumie 80,5% ocen dobrych i bardzo dobrych). 

Najniżej ankietowani ocenili dostępność (i stan) sieci drogowej (łącznie 40% ocen 

złych i bardzo złych). Z niskimi ocenami spotkały się również lokalny rynek pracy (w sumie 

30,4% ocen złych i bardzo złych) oraz dostępność szkolnictwa ponadgimnazjalnego (łącznie 

27,2% ocen złych i bardzo złych). 
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W kolejnym pytaniu zapytano badanych o problemy, które najczęściej dotykają 

mieszkańców gminy. Szczegóły w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 37. Problemy najczęściej dotykające mieszkańców gminy 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Do problemów, które najczęściej dotykają mieszkańców gminy, respondenci zaliczyli 

bezrobocie (26,4%) i alkoholizm (17,8%), a następnie rozpad więzi rodzinnych i samotne 

wychowywanie dzieci (9,2%), zdarzenia losowe (8,1%) oraz ubóstwo (7%). 

Odpowiadając na następne pytanie, ankietowani identyfikowali grupy zagrożone 

wykluczeniem społecznym w gminie. Uzyskane odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 38. Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Najwięcej badanych stwierdziło, że najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym 

są rodziny i osoby o niskim statusie materialnym (23,1%) oraz dotknięte problemami 

uzależnień (19,8%). Zdaniem respondentów wykluczeniem społecznym zagrożone są także 

osoby starsze i samotne (11,8%), rodziny i osoby zmagające się z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi, w tym rodziny wielodzietne i niepełne (9,6%), osoby opuszczające zakłady 

karne (8,9%) oraz rodziny zmagające się problemem przemocy domowej (7,3%). 

W kolejnych pytaniach poproszono badanych o opinię na temat poziomu bezrobocia 

w gminie oraz wskazanie działań, jakie należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób nim 

dotkniętych. Uzyskane odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres 39. Jaki jest poziom bezrobocia 
w gminie? 

Wykres 40. Jakie działania należałoby podjąć 
w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

W opinii blisko połowy ankietowanych (47,9%) poziom bezrobocia w gminie jest 

przeciętny, a zdaniem łącznie 27,8% badanych jest on raczej wysoki lub wysoki. 

Wśród działań, jakie należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób pozostających 

bez pracy, respondenci najczęściej wymieniali: zacieśnianie współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w celu umożliwienia osobom bezrobotnym (poprzez świadczenie 

poradnictwa oraz organizowanie stażu, kursów i szkoleń) zdobycia doświadczenia 

zawodowego oraz podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (23%), organizowanie 

prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych (18%), pozyskiwanie 

inwestorów (16,8%), wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (15,2%) oraz prowadzenie pracy 

socjalnej (13,9%). 
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W odpowiedzi na następne pytania ankietowani wskazali przyczyny ubóstwa wśród 

mieszkańców gminy oraz przedstawili propozycje działań, jakie powinny być podejmowane 

na rzecz osób nim dotkniętych. Szczegóły w tym zakresie przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 41. Przyczyny ubóstwa wśród 
mieszkańców gminy? 

Wykres 42. Jakie działania powinny być 
podejmowane na rzecz dotkniętych 
problemem ubóstwa? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Wśród przyczyn popadania mieszkańców gminy w ubóstwo, ankietowani najczęściej 

wskazywali bezrobocie (22,6%). Do ważnych powodów ubożenia ludności badani zaliczyli 

także uzależnienia (17,2%) i wyuczoną bezradność (13,1%), dziedziczenie ubóstwa (10,7%), 

długotrwałą chorobę (10,4%) i wielodzietność (9,5%). 

Zdaniem respondentów, by skutecznie przeciwdziałać problemowi ubóstwa 

należałoby przede wszystkim udzielać pomocy w znalezieniu zatrudnienia (30,6%). Duże 

znaczenie przywiązywali również do prowadzenia pracy socjalnej (19,3%), wsparcia 

rzeczowego, w tym w formie posiłku (13,2%), tworzenia mieszkań komunalnych i socjalnych 

(11,3%) oraz pomocy finansowej (11,2%). 
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W kolejnych pytaniach została podjęta kwestia bezdomności – poproszono badanych 

o opinię na temat skali tego problemu w gminie oraz wskazanie działań, które przyniosłyby 

największą skuteczność w jego zapobieganiu i rozwiązywaniu. Uzyskane odpowiedzi 

prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 43. Jaka jest skala problemu 
bezdomności w gminie? 

Wykres 44. Jakie działania byłby 
najskuteczniejsze w zapobieganiu 
i rozwiązywaniu problemu bezdomności? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Najwięcej respondentów (41,5%) nie potrafiło określić skali bezdomności w gminie. 

Wśród pozostałych największe grupy stanowili ci, którzy stwierdzili, że zjawisko to w gminie 

nie występuje (22,1%) lub że jego skala jest niska (21,7%). 
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W opinii ankietowanych największe efekty w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemu 

bezdomności może przynieść udzielenie pomocy w znalezieniu zatrudnienia (20,6%), a także 

tworzenie mieszkań komunalnych i socjalnych (14,4%), zapewnienie schronienia (11,7%), 

prowadzenie pracy socjalnej (11,3%) oraz udzielenie wsparcia rzeczowego, w tym w postaci 

ubrania i posiłku (10,7%). 

W ankiecie znalazło się również pytanie pozwalające poznać opinie respondentów na 

temat przyczyn bezradności opiekuńczo-wychowawczej oraz w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego. Uzyskane odpowiedzi prezentują poniższe wykresy.  

 

Wykres 45. Przyczyny bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego 
w gminie 

Wykres 46. Jakie działania poprawiłyby 
sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo 
w gminie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 
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W opinii badanych głównymi przyczynami bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego w gminie są uzależnienia 

(22,5%) oraz niski poziom umiejętności wychowawczych (20,4%). Zdaniem respondentów 

duży wpływ na występowanie tego problemu mają również: ubóstwo (14,5%), przemoc 

w rodzinie (12,2%) oraz samotne rodzicielstwo (11,1%). 

Wśród działań, których podjęcie mogłoby poprawić sytuację rodzin niewydolnych 

wychowawczo, ankietowani najczęściej wskazywali udzielenie pomocy w znalezieniu 

zatrudnienia (19,4%), zwiększenie dostępności poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 

i terapii rodzinnej (16%), a także zapewnienie pomocy ze strony asystenta rodziny (13,7%). 

W uzupełnieniu odpowiedzi na poprzednie pytania, ankietowani wskazali negatywne 

zjawiska, na jakie najbardziej narażone są dzieci i młodzież z gminy. Szczegóły w tym zakresie 

przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 47. Na jakie negatywne zjawiska społeczne najbardziej narażone są dzieci i młodzież z gminy? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Według ankietowanych, do negatywnych zjawisk społecznych, na które najbardziej 

narażone są dzieci i młodzież z gminy, należą: sięganie po substancje uzależniające, 

np. alkohol, narkotyki i dopalacze (23,4%) oraz uzależnienie od sieci Internet (22,6%), a także 

agresja i przemoc (18,4%) oraz zaniedbania wychowawcze ze strony rodziców (17%). 
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W następnych pytaniach poproszono respondentów o podanie przyczyn 

występowania problemu uzależnień wśród mieszkańców gminy oraz wskazanie działań, jakie 

powinny być podejmowane na rzecz osób i rodzin nim dotkniętych. Odpowiedzi w tym 

zakresie prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 48. Przyczyny występowania 
problemu uzależnień wśród mieszkańców 
gminy 

Wykres 49. Jakie działania powinny być 
podejmowane na rzecz osób uzależnionych 
i ich rodzin? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Do zasadniczych powodów występowania problemu uzależnień wśród mieszkańców 

gminy badani zaliczyli bezrobocie i utratę pracy (27,9%), indywidualne skłonności do 

popadania w nałogi (21,6%), konflikt w rodzinie i jej rozpad (20,5%) oraz niezaradność 

życiową (18,6%). 

Zdaniem respondentów, podejmując działania na rzecz osób uzależnionych i ich 

rodzin, należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu profilaktyki wśród dzieci 

i młodzieży (26%) oraz zapewnieniu dostępu do pomocy psychologicznej (23,8%), a także 
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wspieraniu rozwoju grup wsparcia, samopomocowych (np. AA, Al-Anon) i klubów 

abstynenckich (13,4%), prowadzeniu profilaktyki wśród dorosłych (12,3%) oraz zwiększeniu 

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej (10,1%). 

Następnie zapytano badanych o znajomość przypadków występowania problemu, 

który niejednokrotnie ma swoje źródło w uzależnieniach, tj. przemocy w rodzinie, oraz 

poproszono o przedstawienie działań, które byłyby najskuteczniejsze w walce z tym 

zjawiskiem. Uzyskane odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 50. Znajomość przypadków przemocy 
w rodzinie w gminie 

Wykres 51. Jakie kroki byłyby najskuteczniejsze 
w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Nieznaczna większość ankietowanych (łącznie 51,6%) stwierdziła, że nie słyszała 

o przypadkach występowania przemocy w rodzinie w gminie bądź ich nie zna. Odmiennego 

zdania było w sumie 48,4% badanych. 
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Zdaniem respondentów, by skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie, należy 

przede wszystkim prowadzić profilaktykę agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży (18,6%), 

prowadzić poradnictwo i podejmować interwencje (17,7%), zapewnić osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie miejsca w ośrodkach wsparcia (17,4%), zwiększyć dostępność pomocy 

terapeutycznej i prawnej (17%) oraz motywować i kierować sprawców przemocy do udziału 

w programach korekcyjno-edukacyjnych (14%). 

Kolejna kwestia poruszona w ankiecie dotyczyła problemów, z jakimi najczęściej 

zmagają się osoby starsze w gminie, oraz działań, których wdrożenie przyczyniłoby się do 

poprawy ich sytuacji. Zapytano również o potrzebę zwiększenia dostępności klubu seniora 

w gminie oraz oczekiwań co do jego oferty. Udzielone przez badanych odpowiedzi prezentują 

poniższe wykresy. 

 

Wykres 52. Problemy najczęściej dotykające 
osoby starsze z gminy 

Wykres 53. Jakie działania poprawiłyby 
sytuację osób starszych w gminie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 
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Wykres 54. Czy widzi Pan/Pani potrzebę 
zwiększenia dostępności klubu seniora 
dla osób starszych zamieszkałych w gminie? 

Wykres 55. Jakie są Pana/Pani oczekiwania 
co do oferty klubu seniora? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.  

 

W opinii osób ankietowanych, problemami, które najczęściej dotykają seniorów 

w gminie, są: samotność (27,4%) i choroby wieku podeszłego (24,3%). 

Do działań, których realizacja mogłaby się przyczynić do poprawy sytuacji seniorów 

w gminie, respondenci najczęściej zaliczali: zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów 

(25,8%), rozwijanie usług opiekuńczych (20,4%), zapewnienie szerszego dostępu do 

placówek wsparcia dziennego (klub seniora, dzienny dom pobytu; 19,2%), zaangażowanie 

wolontariuszy do pomocy osobom starszym (15,5%) oraz organizowanie spotkań i imprez 

środowiskowych (11,6%). 

Większość badanych (55,5%) stwierdziła, że istnieje potrzeba zwiększenia 

dostępności klubu seniora dla osób starszych zamieszkałych w gminie, a blisko 40% nie miało 

w tej sprawie zdania. Wśród oczekiwań co do oferty klubu seniora, ankietowani najczęściej 

wymieniali zajęcia warsztatowe (np. śpiew, rękodzieło, kulinaria itp.; 44,2%) oraz prelekcje, 

pogadanki, spotkania z ciekawymi ludźmi itp. (37,9%). 
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W odpowiedzi na kolejne pytania ankietowani identyfikowali problemy, których 

najczęściej doświadczają osoby niepełnosprawne w gminie, oraz wskazywali działania, 

których podjęcie pozwoliłoby na pełniejszy ich udział w życiu społecznym. Szczegóły w tym 

zakresie przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 56. Problemy, których najczęściej 
doświadczają osoby niepełnosprawne z gminy 

Wykres 57. Jakie działania umożliwiłyby 
osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział 
w życiu społecznym? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.  

 

Według badanych problemami, z którymi najczęściej zmagają się osoby dotknięte 

niepełnosprawnością z gminy, są: brak odpowiednich ofert pracy (22,3%), utrudniony dostęp 

do placówek rehabilitacyjnych (18,4%), bariery architektoniczne (14,5%) oraz utrudniony 

dostęp do usług opiekuńczych (10,5%). 

W opinii ankietowanych, działania, które umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym 

pełniejszy udział w życiu społecznym, powinny skupiać się na tworzeniu stanowisk pracy 
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(20,6%), zwiększeniu dostępu do rehabilitacji (18,1%), zapewnieniu dostępu do wczesnej 

diagnostyki medycznej (14,7%), likwidowaniu barier architektonicznych (14,6%), 

organizowaniu środowiskowych spotkań i imprez integracyjnych (13,3%) oraz zwiększeniu 

dostępu do pomocy specjalistycznej, w tym psychologicznej i pedagogicznej (11%). 

W ostatnich pytaniach podjęto temat stanu bezpieczeństwa w gminie – poczucia 

bezpieczeństwa, przyczyn jego braku oraz działań, które wpłynęłyby na jego zwiększenie. 

Szczegóły w tym zakresie prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 58. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie 
w gminie? 

Wykres 59. Przyczyny braku bezpieczeństwa 
w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 
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Wykres 60. Co wpłynęłoby na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w gminie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Blisko 80% badanych stwierdziło, że czuje się raczej bezpiecznie bądź bezpiecznie 

w miejscu zamieszkania. Odmiennego zdania było jedynie 4,5% ankietowanych. 

Wśród przyczyn braku bezpieczeństwa respondenci najczęściej wskazywali zagrożenia 

na drodze (piractwo drogowe, nietrzeźwi kierowcy; 35,3%), częste włamania i kradzieże 

(25,1%), niewystarczającą liczbę patroli policyjnych (14,2%) oraz osoby pijące alkohol 

w miejscach publicznych (14%). 

Zdaniem ankietowanych na poprawę bezpieczeństwa publicznego w gminie 

w największym stopniu wpłynęłyby takie działania, jak: remont dróg gminnych, budowa 

przydrożnych chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia (35,7%), skuteczniejsze 

egzekwowanie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom, młodzieży i osobom 

nietrzeźwym (23,8%), zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego (16,3%) oraz zwiększenie liczby patroli policyjnych (15,8%). 
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14. ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT jest heurystyczną techniką analityczną służącą uporządkowaniu 

posiadanych informacji. W przypadku strategii rozwiązywania problemów społecznych 

stanowi efektywną metodę identyfikacji mocnych i słabych stron lokalnego systemu pomocy 

społecznej oraz szans i zagrożeń, jakie przed nim stoją. Pozwala oszacować potencjał, jakim 

się dysponuje oraz określić stopień, w jakim posiadane zasoby odpowiadają potrzebom 

i oczekiwaniom społeczności lokalnej. 

Na potrzeby niniejszego dokumentu analiza została przeprowadzona w następujących 

obszarach: 1. Bezrobocie, ubóstwo i bezdomność, 2. Rodzina, dzieci i młodzież, 

3. Uzależnienia i przemoc w rodzinie, 4. Starość i niepełnosprawność, 5. Kapitał społeczny 

i aktywność obywatelska. 

 

Obszar: Bezrobocie, ubóstwo i bezdomność 

Mocne strony Słabe strony 

 współpraca z Powiatowym Urzędem 

Pracy m.in. w zakresie organizowania 

szkoleń, robót publicznych i prac 

społecznie użytecznych 

 zachęcanie inwestorów do tworzenia 

w gminie nowych miejsc pracy 

 przedsiębiorczość mieszkańców 

 pozyskiwanie środków finansowych 

z funduszy zewnętrznych na przeciw-

działanie bezrobociu (m.in. z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej) 

 diagnozowanie problemu bezdomności 

w gminie, informowanie bezdomnych 

o przysługujących im prawach 

oraz dostępnych formach pomocy 

 świadczenie osobom bezdomnym 

standaryzowanych usług 

oraz zapewnianie wsparcia osobom 

wychodzącym z bezdomności 

 deficyt miejsc pracy i brak inwestorów 

w gminie 

 niewystarczające działania w zakresie 

upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach 

pracy, usługach poradnictwa 

zawodowego i szkoleniach 

 niska skuteczność działań podejmowanych 

na rzecz osób bezrobotnych 

 deficyt podmiotów ekonomii społecznej 

w gminie 

 niewystarczające zasoby mieszkań 

komunalnych i socjalnych w gminie 

 ograniczona współpraca z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz 

osób bezrobotnych i bezdomnych 
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Szanse Zagrożenia 

 stworzenie lokalnej strefy gospodarczej 

 rozwój małej i średniej przedsiębiorczości 

 rozwój turystyki (w tym agroturystyki), 

dzięki walorom przyrodniczo-

krajobrazowym oraz kulturowym gminy 

 dostępność środków zewnętrznych 

na finansowanie inwestycji 

 dostępność środków unijnych 

dla przedsiębiorców 

 możliwość pozyskiwania środków 

finansowych na przeciwdziałanie 

bezrobociu z funduszy zewnętrznych 

(m.in. z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej) 

 dostęp do europejskich rynków pracy 

 rosnąca społeczna akceptacja 

osób bezdomnych 

 dostępność Noclegowni dla Bezdomnych 

w Lesznie 

 postępujące zjawisko ubóstwa 

wśród części mieszkańców gminy 

 występowanie w gminie zjawiska 

dziedziczenia bezrobocia i ubóstwa 

 utrzymujący się poziom bezrobocia 

 niska aktywność osób bezrobotnych 

w poszukiwaniu pracy 

 ograniczony potencjał inwestorów 

w regionie 

 ograniczone możliwości znalezienia 

zatrudnienia na lokalnym rynku pracy 

przez kończącą edukację młodzież 

 spadek opłacalności produkcji rolnej 

 podejmowanie nauki i zatrudnienia 

poza miejscem zamieszkania  

(emigracja zarobkowa) 

 niewielki potencjał organizacji 

pozarządowych działających w regionie 

na rzecz osób bezrobotnych 

i bezdomnych 
 

Obszar: Rodzina, dzieci i młodzież 

Mocne strony Słabe strony 

 efektywne i natychmiast podejmowane 

działania na rzecz rodziny 

 dobry dostęp do opieki przedszkolnej 

oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych 

 dobrze wykształcona kadra pedagogiczna 

oraz wysoki poziom nauczania 

w gminnych placówkach oświatowych 

 funkcjonowanie w gminie Ośrodka 

Kultury i Rekreacji oraz Biblioteki 

Gminnej wraz z filią 

 dostosowana do potrzeb i oczekiwań 

dzieci i młodzieży oferta spędzania 

czasu wolnego 

 brak warunków do prowadzenia 

efektywnej pracy socjalnej 

 niedostateczny dostęp rodzin 

do poradnictwa specjalistycznego 

 niewystarczająca liczba asystentów 

rodziny 

 brak w gminie grup i ośrodków wsparcia 

dla rodzin i osób samotnie 

wychowujących dzieci, w tym rodzin 

patologicznych 

 brak możliwości kontynuowania 

w gminie nauki na poziomie 

ponadgimnazjalnym 
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 funkcjonowanie w gminie świetlic 

wiejskich, integracyjnych i rekreacji 

siłowej, klubów sportowych, zespołów 

folklorystycznych i tanecznych 

 dobrze rozwinięta baza sportowo-

rekreacyjna w gminie 

 skoordynowane działania instytucji 

i organizacji wspierających rodziny, 

dzieci i młodzież; właściwy przepływ 

informacji w przypadku sytuacji 

kryzysowej w rodzinie 

 istnienie w gminie organizacji 

pozarządowych działających na rzecz 

rodzin, dzieci i młodzieży i podejmowanie 

z nimi współpracy 

 nieodpowiednia komunikacja 

utrudniająca dojazd do pracy i szkół 

 nieodpowiedni dostęp do placówek 

wsparcia dla dzieci i młodzieży w gminie 

 nieodpowiednia dostępność opieki 

medycznej w gminie, głównie 

specjalistycznej 

Szanse Zagrożenia 

 zwiększenie dostępności poradnictwa 

specjalistycznego (w tym 

psychologicznego i pedagogicznego) 

i wsparcia ze strony asystenta rodziny 

 rozwijanie oferty spędzania czasu 

wolnego 

 rozwijanie sieci i zwiększenie 

dostępności placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży 

 udział w programach i projektach 

skierowanych do rodzin, dzieci 

i młodzieży; możliwość pozyskania 

na nie środków zewnętrznych 

 zwiększenie dostępności specjalistycznej 

opieki medycznej w gminie 

 propagowanie wolontariatu wśród dzieci 

i młodzieży 

 dalszy spadek dzietności rodzin 

 migracja zarobkowa rodziców 

 coraz większe rozwarstwienie 

materialne społeczności lokalnej 

 ograniczenia finansowe części rodzin; 

spadek dochodów i ich ubożenie 

 utrzymująca się liczba rodzin 

dysfunkcyjnych 

 postępujące zmiany modelu rodziny; 

rozluźnienie więzi rodzinnych 

i społecznych 

 wzrost zachowań patologicznych 

 brak autorytetów oraz kryzys wartości 

moralnych 

 odpływ ludzi młodych, wykształconych 

do większych jednostek 

 niewielka liczba wolontariuszy 

wśród dzieci i młodzieży 

 skromny potencjał organizacji 

pozarządowych działających na rzecz 

rodzin, dzieci i młodzieży w regionie  
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Obszar: Uzależnienia i przemoc w rodzinie 

Mocne strony Słabe strony 

 zapewnianie rodzinom dotkniętym 

problemami uzależnień i przemocy 

w rodzinie dostępu do pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

oraz wsparcia psychospołecznego 

i prawnego 

 prowadzenie poradnictwa i interwencji 

w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

 realizowanie wśród rodziców, 

nauczycieli i sprzedawców napojów 

alkoholowych działań edukacyjno-

szkoleniowych w zakresie profilaktyki 

uzależnień i przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

 wdrażanie wśród dzieci i młodzieży 

działań profilaktycznych, informacyjnych 

i edukacyjnych w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom 

i przemocy w rodzinie 

 funkcjonowanie w gminie Punktu 

Konsultacyjnego oraz Telefonu zaufania 

przy GOPS-ie 

 podejmowanie działań w ramach 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

 niedostateczny dostęp rodzin 

dotkniętych problemami uzależnień 

i przemocy w rodzinie do pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

 brak w gminie grup wsparcia dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych 

oraz dotkniętych przemocą w rodzinie 

 ograniczona współpraca z organizacjami 

pozarządowymi działającymi w obszarze 

przeciwdziałania uzależnieniom 

i przemocy w rodzinie w rodzinie 

Szanse Zagrożenia 

 zwiększająca się świadomość społeczna, 

w tym dzieci i młodzieży, rodziców 

i nauczycieli, na temat problemów 

uzależnień i przemocy w rodzinie 

 rosnąca liczba osób chcących skorzystać 

i korzystających z terapii psychologicznej 

 dostępność w powiecie placówek 

wsparcia dla osób uzależnionych 

oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, 

m.in. Poradni Leczenia Uzależnień 

 relatywnie niska liczba osób 

wyleczonych z uzależnień w gminie 

 obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej 

 zbyt łatwy dostęp do używek, 

coraz bardziej powszechna moda 

na stosowanie środków odurzających 

wśród dzieci i młodzieży 

 pogorszenie warunków egzystencji 

rodzin i zagrożenie wykluczeniem 

społecznym 
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i Poradni Zdrowia Psychicznego 

w Miejskiej Górce, Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Łaszczynie oraz grup 

samopomocowych AA i Al-Anon 

w Rawiczu 

 niezwiększająca się liczba osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie 

wymagających umieszczenia 

w ośrodkach wsparcia 

 zwiększająca się liczba rodzin 

wymagających interwencji z powodu 

przemocy w rodzinie 

 rosnąca liczba osób, w stosunku 

do których istnieje potrzeba podjęcia 

działań interdyscyplinarnych oraz objęcia 

działaniami korekcyjno-edukacyjnymi 

 niewielki potencjał organizacji 

pozarządowych działających w regionie 

w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie 

 

Obszar: Starość i niepełnosprawność 

Mocne strony Słabe strony 

 informowanie osób starszych 

i niepełnosprawnych o przysługujących 

im prawach i dostępnych form pomocy 

 świadczenie w gminie usług 

opiekuńczych  

 funkcjonowanie w gminie Klubu Seniora 

„Jawor”, Stowarzyszenia „Wsparcie 

dla każdego”, 10 Kół Gospodyń 

Wiejskich 

 dostęp do rehabilitacji w Przychodni 

Lekarskiej w Pakosławiu 

 możliwość spędzania czasu wolnego 

przez osoby starsze i niepełnosprawne 

na świeżym powietrzu, np. nad zalewem 

„Pakosław” 

 działalność w gminie zespołów 

folklorystycznych, chórów kościelnych 

oraz Klubu Miłośników Nordic Walking 

„Włóczykije z nad Orli” 

 organizowanie w gminie imprez 

okolicznościowo-integracyjnych 

dla seniorów i osób niepełnosprawnych 

 niewystarczająca liczba pracowników 

świadczących opiekę i wsparcie osobom 

starszym i niepełnosprawnym, w tym 

usługi opiekuńcze 

 brak w gminie dziennego domu pobytu 

dla osób starszych 

 utrudniony dostęp do specjalistycznej 

opieki medycznej, w tym geriatrycznej 

 niewielka skala działań prozdrowotnych 

wśród osób starszych 

 brak oferty wypoczynkowo-rekreacyjnej 

dla osób starszych 

 niewystarczająco rozwinięta w gminie 

infrastruktura do aktywności ruchowej 

seniorów (np. place rekreacji, ścieżki 

nordic walking) 

 ograniczone możliwości kontynuowania 

przez osoby starsze aktywności 

zawodowej 

 niewystarczające działania w zakresie 

upowszechniania wśród osób 

niepełnosprawnych ofert pracy 

i informacji o wolnych miejscach pracy 
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 ograniczony dostęp do kształcenia 

integracyjnego w gminie 

 utrudniona komunikacja pomiędzy 

poszczególnymi miejscowościami gminy 

 istnienie w gminie barier utrudniających 

osobom niepełnosprawnym codzienne 

życie 

 deficyt w gminie wolontariuszy 

mogących wspierać osoby starsze 

i niepełnosprawne w codziennym życiu 

 ograniczona współpraca z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz 

osób starszych i niepełnosprawnych 

Szanse Zagrożenia 

 możliwość uzyskania przez osoby starsze 

pomocy ze strony rodziny 

 dobra dostępność domów pomocy 

społecznej, w tym DPS-u w Osieku 

i Pakówce 

 funkcjonowanie Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Rawiczu, Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce 

 zapewnienie osobom starszym 

i niepełnosprawnym transportu 

do instytucji wsparcia 

 pozyskiwanie środków finansowych 

na wspieranie osób starszych 

i niepełnosprawnych z funduszy 

zewnętrznych 

 wzrost społecznej akceptacji 

osób niepełnosprawnych 

 rozwój wolontariatu 

 zwiększająca się liczba osób starszych 

i niepełnosprawnych w gminie 

 niewielki udział osób starszych 

w działaniach prozdrowotnych 

 niezadowalający poziom życia seniorów; 

wzrost skali ich ubóstwa i samotność 

 konieczność zapewnienia odpowiedniej 

infrastruktury technicznej i społecznej 

coraz większej liczbie starszych 

mieszkańców gminy 

 występowanie zjawiska migracji 

osób młodych do większych jednostek 

administracyjnych 

 skromny potencjał organizacji 

pozarządowych działających w regionie 

na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych 
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Obszar: Kapitał społeczny i aktywność obywatelska 

Mocne strony Słabe strony 

 dobrze wykwalifikowana, stale 

podnosząca kwalifikacje, kadra 

zatrudniona w GOPS-ie 

 informowanie beneficjentów systemu 

pomocy społecznej o możliwościach 

uzyskania wsparcia 

 odpowiednia jakość obsługi klienta 

systemu pomocy społecznej 

 pozyskiwanie dodatkowych środków 

na realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej, m.in. z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej 

 podejmowanie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

działającymi w obszarze polityki 

społecznej 

 nieodpowiednia liczba pracowników 

socjalnych 

 niewystarczająca liczba asystentów 

rodziny 

 niepełna wiedza na temat problemów 

społecznych występujących w gminie 

 niedostatecznie rozwinięta sieć 

placówek pomocy społecznej w gminie 

 niewielka liczba organizacji 

pozarządowych działających w gminie 

w obszarze polityki społecznej 

 brak wolontariatu w gminie 

 ograniczona współpraca 

z przedstawicielami kościołów 

i związków wyznaniowych 

Szanse Zagrożenia 

 dostępność szkoleń i doskonalenia 

zawodowego dla kadry GOPS-u 

 możliwość pozyskiwania środków 

zewnętrznych, w tym unijnych, 

na przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu 

 świadomość roli i potrzeb sektora 

pomocy społecznej wśród władz gminy  

 zmieniający się na korzyść wizerunek 

pomocy społecznej 

 wzrost liczby inicjatyw społecznych 

 rozwijanie i wspieranie w gminie 

organizacji pozarządowych działających 

w obszarze polityki społecznej 

oraz zacieśnianie z nimi współpracy 

 włączanie się mieszkańców gminy 

oraz przedstawicieli kościołów 

i związków wyznaniowych w działania 

pomocowe 

 przeciążenie pracowników socjalnych 

różnorodnymi zadaniami 

oraz nadmierna biurokracja 

 zwiększająca się liczba beneficjentów 

systemu pomocy społecznej 

przypadających na jednego pracownika 

socjalnego 

 demotywujące wynagrodzenia 

pracowników pomocy społecznej 

 popadanie pracowników pomocy 

społecznej w rutynę i doznawanie 

przez nich syndromu wypalenia 

zawodowego 

 niewłaściwie finansowany system 

pomocy społecznej 

 rozwój patologii społecznych 

i wykluczenia społecznego 

 roszczeniowa postawa odbiorów 

pomocy społecznej 
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15. WNIOSKI Z DIAGNOZY 

 

Przeprowadzona w kilkunastu obszarach diagnoza sytuacji społecznej w gminie 

Pakosław pozwoliła na zidentyfikowanie najważniejszych problemów oraz wyzwań, przed 

którymi w najbliższych latach stanie samorząd lokalny. Zaliczono do nich: 

 niekorzystne, mimo rosnącej nieznacznie liczby ludności, zmiany demograficzne  

– spadek liczby dzieci i młodzieży oraz stały wzrost liczby osób starszych. Zmiany te 

wskazują na postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej, zwiększają tym 

samym ryzyko chorób i niepełnosprawności, powodując m.in. potrzebę poszerzenia 

dostępu do usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz opieki medycznej, rozwijania 

oferty spędzania czasu wolnego dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym 

rozszerzenia oferty działającego w gminie działań klubu seniora, a w sprzyjających 

okolicznościach utworzenie domu dziennego pobytu oraz poszerzenia wachlarza innych 

środowiskowych przedsięwzięć integracyjnych, dalszego likwidowania występujących 

barier oraz udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu i utrzymaniu 

zatrudnienia; 

 postępujące, mimo spadku w 2014 roku bezrobocia, zjawisko ubożenia części 

mieszkańców gminy, co wymaga kontynuowania działań na rzecz osób i rodzin 

znajdujących się w trudniej sytuacji bytowej, w tym pozostających bez pracy, m.in. 

poprzez zachęcanie ich do aktywnych postaw (praca socjalna, poradnictwo), udzielanie 

pomocy w znalezieniu zatrudnienia przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, 

tworzenie w gminie nowych miejsc pracy (m.in. poprzez pozyskiwanie nowych 

inwestorów, rozwijanie małej i średniej przedsiębiorczości oraz wspieranie już 

istniejących podmiotów gospodarczych), lepsze wykorzystanie posiadanych przez gminę 

walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz kulturowych, powiększenie w gminie zasobu 

mieszkań komunalnych i socjalnych; 

 utrzymująca się liczba rodzin wymagających ochrony macierzyństwa, głównie z uwagi na 

wielodzietność, oraz zmagających się z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Świadczy to o potrzebie udzielenia odpowiedniej pomocy 

w wychowaniu i opiece, m.in. poprzez dalsze edukowanie rodzin w zakresie właściwego 

wypełniania ról rodzicielskich, poszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego 
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(rodzinnego, psychologiczno-pedagogicznego, prawnego) i wsparcia ze strony asystenta 

rodziny, tworzenie grup wsparcia dla rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci oraz 

zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego, 

 problemy alkoholizmu i przemocy domowej, które powodują m.in. konieczność 

zintensyfikowania prowadzonej w gminie działalności profilaktycznej, zwiększenia 

dostępności leczenia i wsparcia, w tym pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, oraz 

wspierania ruchu samopomocowego, w tym działań mających na celu utworzenie 

w gminie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych 

przemocą w rodzinie, w razie potrzeby zapewnienia tym ostatnim miejsc w ośrodkach 

wsparcia oraz kierowania sprawców przemocy w rodzinie do udziału w programach 

korekcyjno-edukacyjnych; 

 zaspokojenie w większym stopniu potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, 

m.in. poprzez kontynuowanie działalności prozdrowotnej oraz zwiększenie dostępu do 

usług medycznych, w tym specjalistycznych (m.in. opieki geriatrycznej i rehabilitacji); 

 utrzymanie poziomu bezpieczeństwa publicznego, m.in. poprzez zwiększenie liczby 

patroli policyjnych w miejscach najbardziej zagrożonych przestępczością, szczególnie 

w godzinach wieczornych i nocnych oraz kontynuowanie przedsięwzięć profilaktycznych, 

edukacyjnych i informacyjnych poświęconych przestępczości; 

 rozwijanie kapitału społecznego i ludzkiego poprzez profesjonalizację i rozwijanie 

lokalnych służb społecznych, rozwijanie i wspieranie sektora obywatelskiego oraz 

zacieśnianie współpracy z należącymi do niego organizacjami, a także propagowanie idei 

wolontariatu. 

Wyniki diagnozy, po ich nałożeniu na kompetencje samorządu gminnego, posłużyły 

do sformułowania misji oraz wyznaczenia celów strategicznych, operacyjnych i kierunków 

działań niezbędnych do podjęcia w latach 2016-2020. Wdrożenie zaplanowanych 

przedsięwzięć powinno przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, 

zmniejszenia skali występujących problemów społecznych oraz zminimalizowania ich 

skutków społecznych. Inicjatywy te zostały ujęte w poniżej przedstawionych obszarach. 
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1. Utrzymanie seniorów i osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania: 

zapewnienie osobom starszym odpowiedniej opieki oraz zwiększenie ich udziału w życiu 

społeczności lokalnej, a także ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz tworzenie 

warunków do społecznej i zawodowej aktywności osób nią dotkniętych. 

2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa socjalnego oraz stwarzanie mieszkańcom gminy 

warunków do rozwoju: redukowanie zjawiska ubóstwa i przeciwdziałanie jego skutkom, 

tworzenie w gminie nowych miejsc pracy oraz wspieranie osób dotkniętych 

bezrobociem i poszukujących pracy. 

3. Wzmacnianie rodzin oraz stwarzanie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków 

do rozwoju: wspieranie rodzin, w tym wymagających ochrony macierzyństwa 

i wielodzietności oraz mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, a także zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiedniego dostępu do 

kształcenia, opieki i oferty spędzania czasu wolnego. 

4. Zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej i wsparcia w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz utrzymanie bezpieczeństwa publicznego: 

zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, udzielanie pomocy 

dotkniętym problemami uzależnień i przemocy w rodzinie oraz prowadzenie działalności 

profilaktycznej w tym zakresie, a także przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród 

nieletnich. 

5. Rozwijanie kapitału społecznego i ludzkiego: profesjonalizacja i rozwijanie lokalnych 

służb społecznych, a także wspieranie i rozwijanie sektora obywatelskiego oraz 

zacieśnianie współpracy z należącymi do niego organizacjami. 
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III. MISJA, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

Misją samorządu Gminy Pakosław w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2016-2020 jest stwarzanie mieszkańcom dobrych warunków do życia, 

skuteczne aktywizowanie osób zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym, wzmacnianie rodzin oraz dążenie do integracji społecznej. Wypełnienie tak 

sformułowanej misji wymaga wdrożenia wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych 

oraz kierunków działań. Zostały one przedstawione poniżej w formie kart strategicznych, 

w których uwzględniono również realizatorów poszczególnych zapisów, źródła ich 

finansowania oraz prognozę zmian. 

 

Cel  
strategiczny 1. 

Utrzymanie seniorów i osób niepełnosprawnych 
w środowisku zamieszkania 

Cele operacyjne: 

1. Zapewnienie osobom starszym odpowiedniej opieki oraz 
zwiększenie ich udziału w życiu społeczności lokalnej. 

2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz tworzenie 
warunków do społecznej i zawodowej aktywności osób nią 
dotkniętych. 

Kierunki działań 
do celów 
operacyjnych 1-2. 

1. Udzielanie osobom starszym i niepełnosprawnym wsparcia 
w postaci pracy socjalnej oraz pomocy finansowej i rzeczowej. 

2. Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, obejmujących pomoc 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę 
możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

3. W razie potrzeby i możliwości uruchomienie specjalistycznych usług 
opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

4. Inicjowanie i promowanie wśród mieszkańców gminy działań 
samopomocowych, np. pomocy sąsiedzkiej. 

5. Prowadzenie działań prozdrowotnych wśród osób starszych 
i niepełnosprawnych. 

6. Rozwijanie oferty spędzania czasu wolnego kierowanej do osób 
starszych i niepełnosprawnych – zapewnienie im odpowiedniego 
dostępu do edukacji, kultury i rekreacji poprzez organizowanie przy 
współpracy z sektorem pozarządowym i kołami gospodyń wiejskich 
imprez środowiskowych, wycieczek, zajęć, spotkań integracyjnych, 
m.in. w ramach działających w gminie Klubu Seniora i przy 
współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich. 

7. W sprzyjających okolicznościach podjęcie działań w kierunku 
utworzenia w gminie domu dziennego pobytu. 
 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław na lata 2016-2020 

 

 105 

 

8. Wspieranie inicjatyw służących zwiększeniu aktywności osób 
starszych i niepełnosprawnych oraz wykorzystujących ich potencjał. 

9. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym 
Urzędem Pracy oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych, m.in. przy: likwidacji barier, zapewnieniu 
dostępu do rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego oraz 
zapewnieniu i utrzymaniu odpowiedniego zatrudnienia. 

10. Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych w gminie oraz 
podejmowanie współpracy z podmiotami świadczącymi usługi w tym 
zakresie spoza gminy. 

11. Zwiększenie dostępu do kształcenia integracyjnego w gminie. 
12. Podejmowanie i rozszerzanie współpracy z instytucjami 

i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych 
i niepełnosprawnych, m.in. z zakładami opieki zdrowotnej, 
ośrodkami wsparcia, w tym Środowiskowym Domem Samopomocy 
w Rawiczu, domami pomocy społecznej, w tym Domami Pomocy 
Społecznej w Pakówce i Osieku, placówkami rehabilitacyjnymi, 
w tym Warsztatami Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce, 
organizacjami pozarządowymi, w tym ze Stowarzyszeniem 
„Wsparcie dla każdego” w Pakosławiu i Stowarzyszeniem Koło 
Gospodyń Wiejskich „Chojnianki” w Chojnie, Kołami Gospodyń 
Wiejskich w Pakosławiu, Sowach, Sworowie, Golejewku i Golejewie, 
Osieku, Pomocnie, Zaorlu, Góreczkach Wielkich, Ostrobudkach 
i w Białymkale, a także z Kościołem. 

13. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze 
i niepełnosprawne w codziennym życiu. 

Czas realizacji Lata 2016-2020. 

Realizatorzy 

Wójt Gminy, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, placówki oświatowe szczebla podstawowego 
i gimnazjalnego, placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne, 
Klub Seniora „Jawor” w Pakosławiu. 

Partnerzy 
w realizacji 

Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Rawiczu, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
placówki ponadgimnazjalne spoza gminy, placówki ochrony zdrowia, 
pracodawcy, w tym zakłady pracy chronionej, placówki świadczące 
usługi rehabilitacyjne, w tym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miejskiej 
Górce, ośrodki wsparcia, w tym Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Rawiczu, domy pomocy społecznej, w tym Domy Pomocy 
Społecznej w Pakówce i Osieku, instytucje rządowe, pracodawcy, 
organizacje pozarządowe, w tym Stowarzyszenie „Wsparcie dla 
każdego” w Pakosławiu i Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 
„Chojnianki” w Chojnie, Koła Gospodyń Wiejskich w Pakosławiu, 
Sowach, Sworowie, Golejewku i Golejewie, Osieku, Pomocnie, Zaorlu, 
Góreczkach Wielkich, Ostrobudkach i w Białymkale, Kościół, 
społeczność lokalna. 
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Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy, fundusze zewnętrzne, m.in. 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni (krajowi i zagraniczni). 

Prognoza zmian 

 efektywniejszy udział seniorów i osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym, 

 wyższy standard świadczonych usług, 
 lepsza jakość funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych 

w środowisku zamieszkania, 
 lepszy dostęp do kształcenia integracyjnego, 
 wzrost liczby osób usprawnionych i zatrudnionych. 

 

Cel  
strategiczny 2. 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa socjalnego  
oraz stwarzanie mieszkańcom gminy warunków do rozwoju 

Cele operacyjne: 
1. Redukowanie zjawiska ubóstwa i przeciwdziałanie jego skutkom. 
2. Tworzenie w gminie nowych miejsc pracy oraz wspieranie osób 

dotkniętych bezrobociem i poszukujących pracy. 

Kierunki działań 
do celów 
operacyjnych 1-2. 

1. Kontynuowanie pracy socjalnej z osobami ubogimi i bezrobotnymi 
obejmującej m.in. motywowanie do podnoszenia kwalifikacji, 
poszukiwania zatrudnienia i rozwiązywania własnych problemów 
oraz zawieranie z nimi kontraktów socjalnych. 

2. Podejmowanie wśród osób i rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej działań edukacyjnych służących poprawie ich 
położenia oraz zapobieganiu zjawisku dziedziczenia bezrobocia 
i biedy, m.in. edukowanie w zakresie umiejętnego gospodarowania 
budżetem domowym. 

3. Udzielanie przez GOPS pomocy osobom i rodzinom znajdującym 
się w trudnej sytuacji materialnej z systemu pomocy społecznej 
oraz świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz 
w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznego. 

4. Kontynuowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 
w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców 
gminy – upowszechnianie ofert pracy, informacji o wolnych 
miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, 
przygotowaniu zawodowym dorosłych i stażach, organizowanie 
robót publicznych, prac społecznie użytecznych, interwencyjnych 
i zatrudnienia socjalnego oraz udzielanie pomocy w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej. 

5. Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w gminie, 
np. spółdzielni socjalnych. 

6. Podejmowanie działań w celu pozyskania inwestorów mogących 
utworzyć nowe miejsca pracy, m.in. promowanie gminy przy 
wykorzystaniu jej walorów, przygotowywanie i oferowanie 
terenów pod działalność gospodarczą, oferowanie ulg 
podatkowych dla inwestorów. 
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7. Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości oraz tworzenie 
warunków do rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego, drobnej 
wytwórczości oraz rynku handlu i usług. 

8. Wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji w gminie, w tym agro-
turystyki, turystyki konnej, pieszej i rowerowej, rekreacji wodnej. 

9. Wspieranie w gminie rolnictwa, zatrudnienia i zmian w rolnictwie 
w celu zwiększenia jego konkurencyjności, w tym gospodarstw 
wiejskich prowadzących kwatery agroturystyczne lub inne formy 
turystyki wiejskiej, a także edukowanie i informowanie rolników 
o możliwościach podniesienia kwalifikacji, wyspecjalizowania produkcji 
rolnej i pozyskania środków finansowych z funduszy unijnych. 

10. Zachęcanie osób zagrożonych utratą bezpieczeństwa socjalnego 
do aktywnych postaw, promowanie wśród nich samopomocy, np. 
pomocy sąsiedzkiej, oraz organizowanie na rzecz ubogich akcji 
charytatywnych. 

11. Udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin ubogich, m.in. 
poprzez prowadzenie dożywiania w szkołach, wyposażenie ich 
w podręczniki i pomoce szkolne oraz odzież, a także organizowanie 
wypoczynku oraz czasu wolnego. 

12. Podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych i dotkniętych 
bezdomnością – prowadzenie pracy socjalnej, udzielenie wsparcia 
finansowego i rzeczowego, w razie potrzeby opracowanie 
indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, 
zapewnienie schronienia (podejmowanie współpracy w tym 
zakresie z noclegowniami i schroniskami funkcjonującymi poza 
gminą, np. Noclegownią dla Bezdomnych w Lesznie) i dostępu do 
profilaktyki i terapii uzależnień.  

13. Opracowanie, realizacja lub współudział w realizacji programów 
i projektów na rzecz zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem 
społecznym, w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, 
np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z budżetu 
państwa (w ramach konkursów). 

14. Powiększenie w gminie zasobów mieszkań komunalnych, w tym 
socjalnych. 

15. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
zajmującymi się wspieraniem przedsiębiorczości i inicjatyw 
gospodarczych oraz rozwoju gminy, udzielaniem wsparcia osobom 
ubogim, bezrobotnym i bezdomnym, a także z Kościołem. 

Czas realizacji Lata 2016-2020. 

Realizatorzy 

Wójt Gminy, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, placówki oświatowe szczebla podstawowego 
i gimnazjalnego, placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne, 
placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym świetlice 
wiejskie, świetlice integracyjne w Golejewie, Osieku, Sowach, 
Kubeczkach i Białymkale, świetlice rekreacji ruchowej w Pakosławiu 
i Golejewku. 
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Partnerzy 
w realizacji 

Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Rawiczu, szkoły ponadgimnazjalne spoza gminy, inwestorzy, 
pracodawcy, w tym lokalni przedsiębiorcy, noclegownie i schroniska 
poza gminą, w tym Noclegownia w Lesznie, placówki ochrony zdrowia, 
instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, w tym organizacje 
zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych 
oraz rozwoju gminy (np. Centrum Rozwoju Gminy Pakosław 
i Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich „Gospodarstwa Gościnne” 
w Pakosławiu), udzielaniem wsparcia osobom bezrobotnym, ubogim 
i bezdomnym, Kościół, społeczność lokalna. 

Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy, fundusze zewnętrzne, m.in. 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni (krajowi i zagraniczni). 

Prognoza zmian 

 usamodzielnienie części dotychczasowych beneficjentów systemu 
pomocy społecznej, 

 wzrost aktywności gospodarczej w gminie, 
 większa aktywność zawodowa mieszkańców gminy, 
 poprawa warunków ekonomicznych osób zagrożonych utratą 

bezpieczeństwa socjalnego, 
 łatwiejszy dostęp do mieszkań dla osób o niskim statusie materialnym, 
 lepsze wsparcie dla osób zagrożonych i dotkniętych bezdomnością. 

 

Cel  
strategiczny 3. 

Wzmacnianie rodzin oraz stwarzanie dzieciom i młodzieży 
odpowiednich warunków do rozwoju 

Cele operacyjne: 

1. Wspieranie rodzin, w tym wymagających ochrony macierzyństwa 
i wielodzietności oraz mających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. 

2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiedniego dostępu do 
kształcenia, opieki i oferty spędzania czasu wolnego. 

Kierunki działań 
do celów 
operacyjnych 1-2. 

1. Zintensyfikowanie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności 
z rodzinami wymagającymi ochrony macierzyństwa i wielodzietności 
oraz mającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. 

2. Zwiększenie liczby asystentów rodziny oraz, w razie potrzeby, 
ustanawianie rodzin wspierających dla rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 
organizowanie dla nich szkoleń. 

3. Edukacja rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich 
oraz umiejętnego gospodarowania budżetem domowym, m.in. 
przez pracowników GOPS-u, placówek oświatowych, asystentów 
rodziny. 

4. Zapewnienie rodzinom oraz osobom samotnie wychowującym 
dzieci szerszego dostępu do poradnictwa specjalistycznego 
(rodzinnego, psychologiczno-pedagogicznego, prawnego). 
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5. Tworzenie grup wsparcia dla rodziców zmagających się 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, rodziców samotnych 
oraz wychowujących dzieci niepełnosprawne. 

6. Promowanie wśród pracodawców elastycznych form zatrudnienia, 
ułatwiających godzenie pracy z wychowaniem dzieci. 

7. Modernizowanie i poszerzanie oferty funkcjonujących w gminie 
placówek oświatowych (np. wyposażanie w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne, wymiana sprzętu komputerowego, tworzenie pracowni 
specjalistycznych, zwiększenie dostępności wsparcia psychologa, 
pedagoga i logopedy oraz zajęć wyrównawczych i opiekuńczych). 

8. Zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów 
oświatowych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych gminy. 

9. Poszerzanie infrastruktury umożliwiającej mieszkańcom gminy 
spędzanie czasu wolnego, m.in. rozwijanie obiektów i terenów 
kulturalnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, tworzenie 
nowych miejsc spotkań, placów zabaw, ścieżek rowerowych. 

10. Rozwijanie sieci i oferty placówek wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży, w tym świetlic wiejskich, świetlic integracyjnych 
w Golejewie, Osieku, Sowach, Kubeczkach i Białymkale oraz 
świetlic rekreacji ruchowej w Pakosławiu i Golejewku. 

11. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, m.in. 
poprzez zwiększenie dostępności zajęć wyrównawczych, udzielanie 
pomocy w nauce (np. przez wolontariuszy), przyznawanie 
stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. 

14. Opracowywanie i wdrażanie programów i projektów na rzecz 
rodziny i dziecka (np. Karty Dużej Rodziny), w tym współfinanso-
wanych z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej i z budżetu państwa (w ramach konkursów), 
podejmowanie współpracy w tym zakresie z organizacjami 
pozarządowymi. 

15. Integrowanie i koordynowanie działań na rzecz rodziny i dziecka 
w gminie poprzez stałą współpracę placówek oświatowych 
i kulturalnych, jednostek pomocy społecznej i ochrony zdrowia, 
policji, sądu rejonowego i kuratorów sądowych, organizacji 
pozarządowych i kościoła. 

Czas realizacji Lata 2016-2020. 

Realizatorzy 

Wójt Gminy, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, placówki przedszkolne i oświatowe szczebla 
podstawowego i gimnazjalnego, placówki kulturalne, jednostki 
sportowo-rekreacyjne, placówki wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży, w tym świetlice wiejskie, świetlice integracyjne 
w Golejewie, Osieku, Sowach, Kubeczkach i Białymkale, świetlice 
rekreacji ruchowej w Pakosławiu i Golejewku. 
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Partnerzy 
w realizacji 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Rawiczu, szkoły ponadgimnazjalne spoza gminy, placówki ochrony 
zdrowia, specjaliści, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, 
w tym organizacje działające na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży (m.in. 
kluby i zespoły sportowe, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaźni 
Pakosław-Moult w Pakosławiu), jednostki ochotniczej straży pożarnej, 
Kościół, społeczność lokalna. 

Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni. 

Prognoza zmian 

 spadek liczby rodzin wymagających ochrony macierzyństwa oraz 
mających problemy opiekuńczo-wychowawcze, 

 poszerzenie wiedzy nt. właściwego wypełniania ról rodzicielskich, 
 zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego, w tym dla 

osób samotnie wychowujących dzieci, 
 zróżnicowanie form spędzania czasu wolnego oraz wzrost liczby 

dzieci i młodzieży z nich korzystających, 
 zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych i dzieci 

mających problemy w nauce, 
 wyższy poziom koordynacji działań podmiotów wspierających 

rodziny, dzieci i młodzież. 

 

Cel  
strategiczny 4. 

Zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej i wsparcia 
w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie 

oraz utrzymanie bezpieczeństwa publicznego 

Cele operacyjne: 

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 
2. Udzielanie pomocy dotkniętym problemami uzależnień i przemocy 

w rodzinie oraz prowadzenie działalności profilaktycznej w tym 
zakresie. 

3. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 1. 

1. Promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej. 
2. Zwiększenie dostępu mieszkańcom do świadczeń z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz usług specjalistycznych, 
w tym rehabilitacji i opieki geriatrycznej. 

3. Podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb 
zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, w tym opracowywanie 
i realizowanie programów zdrowotnych. 

4. Inicjowanie przedsięwzięć lokalnych mających na celu 
zaznajomienie mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia 
oraz ich skutkami. 

5. Upowszechnianie wśród mieszkańców gminy informacji na temat 
dostępności i możliwości skorzystania ze specjalistycznych usług 
medycznych, w tym wykonania badań specjalistycznych. 

6. Opracowanie i realizacja gminnego programu ochrony zdrowia 
psychicznego. 
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Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 2. 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, m.in. poprzez 
rozszerzenie oferty działającego w gminie Punktu Konsultacyjnego 
oraz zacieśnienie współpracy z placówkami leczenia uzależnień, 
w tym Poradnią Leczenia Uzależnień i Poradnią Zdrowia 
Psychicznego w Miejskiej Górce. 

2. Poprawa dostępności wsparcia psychologicznego, prawnego 
i społecznego dla rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi, 
narkomanii i przemocy w rodzinie, m.in. w ramach Punktu 
Konsultacyjnego w Pakosławiu. 

3. Zintensyfikowanie w gminie profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy 
w rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży. 

4. Wspieranie działań mających na celu utworzenie w gminie grup 
wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar 
przemocy w rodzinie. 

5. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

6. Zintensyfikowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. 
7. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc 

w ośrodkach wsparcia oraz kierowanie sprawców przemocy do 
udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych; nawiązywanie 
współpracy w tym zakresie z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawiczu i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Łaszczynie. 

8. Rozwijanie oferty funkcjonujących w gminie placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym świetlic wiejskich, świetlic 
integracyjnych w Golejewie, Osieku, Sowach, Kubeczkach 
i Białymkale oraz świetlic rekreacji ruchowej w Pakosławiu 
i Golejewku. 

9. Podejmowanie i rozszerzanie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz osób dotkniętych 
problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy w rodzinie. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 3. 

1. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno-
edukacyjnych w placówkach oświatowych; włączanie w ich 
realizację policjantów. 

2. Podejmowanie w gminie przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych 
poświęconych przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie). 

3. Patrolowanie i wizytowanie miejsc publicznych w gminie; 
zwiększenie częstotliwości patroli w miejscach najbardziej 
zagrożonych przestępczością, szczególnie w godzinach wieczornych 
i nocnych. 

4. Kontynuowanie przez jednostki gminne i mieszkańców współpracy 
z policją, prokuraturą rejonową, sądem rejonowym, kuratorami 
sądowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 
przeciwdziałania przestępczości. 
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5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego. 

6. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na drodze, m.in. 
poprzez remont dróg gminnych, budowę przejść dla pieszych, 
oświetlenia i miejsc parkingowych, organizację dowozu dzieci do 
szkół. 

Czas realizacji Lata 2016-2020. 

Realizatorzy 

Wójt Gminy, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Punkt Konsultacyjny, Zespół Interdyscyplinarny, Telefon zaufania przy 
GOPS-ie, placówki przedszkolne i oświatowe szczebla podstawowego 
i gimnazjalnego, placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne, 
placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym świetlice 
wiejskie, świetlice integracyjne w Golejewie, Osieku, Sowach, 
Kubeczkach i Białymkale, świetlice rekreacji ruchowej w Pakosławiu 
i Golejewku. 

Partnerzy 
w realizacji 

Placówki ochrony zdrowia, szkoły ponadgimnazjalne spoza gminy, 
placówki leczenia uzależnień, w tym Poradnia Leczenia Uzależnień 
i Poradnia Zdrowia Psychicznego w Miejskiej Górce, ośrodki wsparcia, 
w tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łaszczynie, specjaliści, grupy 
samopomocowe, instytucje rządowe, policja, prokuratura rejonowa, 
sąd rejonowy, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe, Kościół, 
społeczność lokalna. 

Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni. 

Prognoza zmian 

 większy poziom świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej oraz zdrowego trybu życia, 

 lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznej, 
 większy poziom świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki 

uzależnień i przemocy w rodzinie, 
 lepszy dostęp do wsparcia dla osób uzależnionych i współ-

uzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, 
 obniżenie liczby przypadków przemocy w rodzinie, 
 ograniczenie przestępczości, w tym wśród młodocianych, 
 wzrost zasobu wiedzy mieszkańców na temat przestępczości i jej 

skutków, 
 bezpieczniejsze drogi. 
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Cel  
strategiczny 5. 

Rozwijanie kapitału społecznego i ludzkiego 

Cele operacyjne: 
1. Profesjonalizacja i rozwijanie lokalnych służb społecznych. 
2. Wspieranie i rozwijanie sektora obywatelskiego oraz 

podejmowanie współpracy z należącymi do niego organizacjami. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 1. 

1. Systematycznie podnoszenie kompetencji przez kadrę GOPS-u, 
m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach, zapewnienie dostępu 
do superwizji oraz warsztatów profilaktycznych dotyczących 
wypalenia zawodowego. 

2. W razie potrzeby i możliwości poszerzenie kadry GOPS-u  
– zwiększenie liczby pracowników socjalnych, specjalistów, 
asystentów rodziny i opiekunek środowiskowych. 

3. W razie potrzeby i możliwości rozszerzenie infrastruktury socjalnej 
w gminie. 

4. Projektowanie i wdrażanie nowych instrumentów i usług służących 
podniesieniu jakości świadczonej pomocy. 

5. Kontynuowanie współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin 
w celu skuteczniejszego reagowania na występujące problemy 
społeczne, w tym przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

6. Zapewnienie mieszkańcom szerszego dostępu do informacji 
o możliwościach uzyskania i dostępnych formach świadczeń 
pomocowych, m.in. poprzez rozwijanie strony internetowej GOPS-u. 

7. Opracowywanie i realizowanie projektów współfinansowanych 
z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej oraz z budżetu państwa (w ramach konkursów). 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 2. 

1. Realizowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów 
społecznych przy szerszej współpracy z sektorem pozarządowym 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 

2. Wspieranie organizacyjne, prawne i lokalowe powstających 
i istniejących organizacji pozarządowych, promowanie ich 
działalności oraz udzielanie im pomocy w nawiązaniu współpracy 
międzynarodowej oraz w pozyskiwaniu środków z innych niż 
budżet samorządu źródeł finansowania. 

3. Zachęcanie mieszkańców gminy do udziału w rozwiązywaniu 
lokalnych problemów społecznych – samoorganizowania się, 
samopomocy oraz tworzenia organizacji działających na rzecz 
społeczności lokalnej. 

4. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. 
5. Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy 

do udziału w realizacji zadań dotyczących rozwiązywania 
problemów społecznych. 

Czas realizacji Lata 2016-2020. 
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Realizatorzy 
Wójt Gminy, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej i inne jednostki organizacyjne gminy. 

Partnerzy 
w realizacji 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, instytucje rządowe, organizacje 
pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego, Kościół, społeczność lokalna. 

Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni. 

Prognoza zmian 

 większe kompetencje kadr pomocy społecznej, 
 wyższa jakość świadczonych usług, 
 rozwój aktywności mieszkańców, 
 zwielokrotnienie inicjatyw społecznych, 
 rozmaitość form i lepsza efektywność współpracy z sektorem 

pozarządowym. 
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IV. PROGRAMY I PROJEKTY 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław na lata 2016-2020 

będzie realizowana w szczególności poprzez następujące programy: 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie, 

 Gminny Program Wspierania Rodziny, 

 Program współpracy gminy Pakosław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

Skuteczność wdrożenia dokumentu będzie również zależała od środków finansowych 

– posiadanych i pozyskanych przez samorząd gminy lub inne podmioty uczestniczące 

w realizacji strategii – na opracowanie i realizację innych programów oraz projektów (poniżej 

zaprezentowano propozycję projektu przygotowanego w trakcie prac nad strategią przez 

przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu), które będą zgodne 

z przyjętymi w dokumencie kierunkami działań.  

Programy i projekty powinna cechować efektywność, skuteczność i celowość. Mogą 

być one przyjmowane stosownymi uchwałami przez Radę Gminy i, w zależności od 

charakteru, realizowane w okresach rocznych, dłuższych lub krótszych. 

 

Projekt 1. 

nazwa projektu „Trzeci etap młodości” 

wnioskodawca projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. 

partnerzy w realizacji projektu 
 Urząd Gminy Pakosław, 
 instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz 

osób starszych i niepełnosprawnych. 

cele projektu 

Integracja osób starszych i niepełnosprawnych, m.in. poprzez 
zajęcia warsztatowe (np. rękodzieło, śpiew, taniec) i ruchowe 
(rehabilitacja, nordic walking, rower, basen), wycieczki, 
prelekcje, pogadanki oraz spotkania z lekarzem i dietetykiem. 

beneficjenci projektu 
 osoby starsze, powyżej 60 lat, 
 osoby niepełnosprawne. 
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V. WDROŻENIE, MONITOROWANIE I EWALUACJA STRATEGII 

 

Zgodnie z art. 110, pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, koordynatorem realizacji 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław na lata 2016-2020 będzie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. Sformułowane w dokumencie kierunki 

działań będą wdrażane przez wyznaczonych realizatorów oraz partnerów w realizacji, 

w zależności od posiadanych i pozyskanych środków finansowych. Poniższa tabela 

przedstawia ramy finansowe strategii, które obejmują szacunkową wielkość wydatków 

planowanych w budżecie gminy na jej realizację w kolejnych latach.  

 

Tabela 15. Ramy finansowe strategii w latach 2016-2020* 
 

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

7.138.704,00 zł 7.150.000,00 zł 7.160.000,00 zł 7.170.000,00 zł 7.180.000,00 zł 
 

*środki finansowe planowane w budżecie gminy na realizację strategii. 
 

Źródło danych: Urząd Gminy Pakosław. 

 

Środki finansowe na realizację zapisów strategii będą ujmowane corocznie w uchwale 

budżetowej Rady Gminy. 

Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych, polegające na zbieraniu 

i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już działań, będzie 

prowadzony przez podmioty realizujące strategię i współdziałające w jej realizacji. 

Gromadzone dane z jednej strony pozwolą zidentyfikować i rozwiązać problemy, 

które pojawią się w trakcie wdrażania dokumentu, oraz stwierdzić, z myślą o podjęciu działań 

korygujących, czy realizacja wyznaczonych działań zmierza w słusznym kierunku, z drugiej 

natomiast umożliwią ustalenie rzeczywistych rezultatów ich wdrożenia – czy uzyskane efekty 

są zgodne z przyjętymi wcześniej zamierzeniami i na co miały wpływ. 

Informacja na temat realizacji strategii oraz osiągniętych rezultatów będzie 

przygotowywana corocznie w formie raportu monitoringowego. Poza oceną wdrożenia 

zapisów strategicznych, będzie on zawierał propozycje rozwiązań (np. programów celowych) 

oraz, w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych lub nowych potrzeb, podjęcie 

działań korygujących i wszelkich prac mających na celu aktualizację obowiązującej strategii. 
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W celu skutecznego i sprawnego opracowywania raportu monitoringowego, Wójt 

Gminy może powołać zespół zadaniowy, w skład którego wejdą przedstawiciele podmiotów 

realizujących strategię i współdziałających w jej realizacji, w tym pracownicy Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

Do oceny stopnia wdrożenia strategii zostaną wykorzystane przedstawione poniżej 

wskaźniki monitoringowe. W większości są one dostępne w zbiorach statystyki publicznej 

oraz w zasobach informacyjnych podmiotów realizujących strategię i współdziałających w jej 

realizacji.  

Przygotowany zestaw wskaźników monitoringowych ma charakter otwarty, co 

oznacza, że w trakcie wdrażania strategii, może być on zmodyfikowany, w tym poszerzony 

o nowe wskaźniki, które w odpowiedni sposób będą charakteryzowały przebieg realizacji 

zapisów strategicznych. 

 

Cel strategiczny 1.: 

 liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich udział w ogóle mieszkańców, 

 liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością, 

 liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną, 

 liczba seniorów i osób niepełnosprawnych objętych pomocą społeczną, 

 liczba osób objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, 

w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 liczba osób z gminy korzystających z klubu seniora, 

 liczba osób z gminy objętych wsparciem w ramach domu dziennego pobytu, 

 liczba obiektów, w których zlikwidowano bariery, 

 liczba nowo utworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 

 liczba osób objętych usługami rehabilitacyjnymi, w tym liczba osób z gminy 

korzystających z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce, 

 liczba klas integracyjnych oraz liczba dzieci do nich uczęszczających, 

 liczba osób z gminy korzystających z ośrodków wsparcia dziennego poza gminą, w tym 

ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu, 

 liczba osób z gminy objętych całodobową opieką w domach pomocy społecznej, 

 liczba wolontariuszy wspierających osoby starsze i niepełnosprawne. 
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Cel strategiczny 2.: 

 liczba osób ubogich, bezrobotnych i bezdomnych objętych pracą socjalną, 

 liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu 

ubóstwa, bezrobocia i bezdomności, 

 liczba osób i rodzin objętych wsparciem w postaci świadczeń pomocy społecznej, 

świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz w formie dodatków 

mieszkaniowych i dodatku energetycznego, 

 wielkość stopy bezrobocia, 

 liczba osób bezrobotnych w gminie, w tym liczba osób objętych przez Powiatowy Urząd 

Pracy różnymi formami wsparcia, 

 liczba podmiotów ekonomii społecznej, 

 liczba nowych inwestorów, 

 liczba podmiotów gospodarczych, 

 liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem, 

 liczba opracowanych indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz 

liczba osób nimi objętych, 

 liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie, 

 liczba programów i projektów na rzecz zagrożonych i dotkniętych marginalizacją 

i wykluczeniem społecznym, 

 liczba nowych mieszkań komunalnych i socjalnych. 

 

Cel strategiczny 3.: 

 liczba rodzin objętych pracą socjalną, 

 liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych przez nich wsparciem, 

 liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym oraz liczba porad, 

 liczba grup wsparcia oraz liczba osób objętych w ich ramach pomocą, 

 liczba zmodernizowanych placówek oświatowych, 

 liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz liczba osób objętych 

w ich ramach opieką, 

 liczba uczniów objętych stypendiami socjalnymi i zasiłkami szkolnymi, 
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 liczba opracowywanych i realizowanych programów i projektów na rzecz rodziny i dziecka 

oraz liczba osób nimi objętych, 

 liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny. 

 

Cel strategiczny 4.: 

 liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 

 liczba osób objętych świadczeniami zdrowotnymi, 

 liczba opracowanych i realizowanych programów zdrowotnych oraz liczba osób nimi 

objętych, 

 liczba osób objętych pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną, 

 liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym, prawnym oraz z systemu pomocy 

społecznej z powodu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie, 

 liczba osób objętych pomocą w ramach Punktu Konsultacyjnego w Pakosławiu, 

 liczba grup samopomocowych oraz liczba osób objętych w ich ramach wsparciem, 

 liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

 liczba osób objętych oddziaływaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, 

 liczba osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia, w tym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

w Łaszczynie, 

 liczba osób skierowanych do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych, 

 liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz liczba osób objętych 

w ich ramach opieką, 

 liczba popełnionych i wykrytych przestępstw, 

 liczba przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych, 

 liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze. 

 

Cel strategiczny 5.: 

 liczba pracowników GOPS-u, w tym liczba pracowników socjalnych, 

 liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych przez nich wsparciem, 

 liczba opiekunek środowiskowych oraz liczba osób objętych przez nie wsparciem, 

 liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra pomocy społecznej, 
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 liczba opracowywanych i realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy 

zewnętrznych, 

 liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze polityki społecznej, 

 liczba wspieranych przez samorząd gminy organizacji pozarządowych, 

 liczba wolontariuszy. 
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