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Wstęp 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Puchaczów została 

opracowana na lata 2021-2026 i jest dokumentem otwartym. 

Strategia określa cel, jakim jest rozwiązywanie problemów społecznych w gminie oraz 

sposób, w jaki można go osiągnąć. Dla efektywnego rozwoju i stabilizacji gminy istotne 

znaczenie ma przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców, umożliwienie osobom  

i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, a także stworzenie efektywnego  

i sprawnie działającego systemu pomocy społecznej.  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest na rozszerzenie  

i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie, oraz instytucjami działającymi  

w szerszym obszarze polityki społecznej jak: edukacja, ochrona zdrowia, pomoc osobom  

niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, bezpieczeństwo publiczne. 

Strategia jest elastyczna – wyznacza kierunki i ramy dla planowanych zmian. W miarę 

zmieniającej się sytuacji społecznej dokument może być uzupełniany o nowe działania i cele. 

Działania będą kierowane głównie do środowisk pozostających na marginesie życia 

społecznego, wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Puchaczów na lata 2021-2026 

jest wieloletnim dokumentem programowym, który ma istotne znaczenie dla zapewnienia 

bezpieczeństwa społecznego mieszkańców gminy, w szczególności grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Opracowanie strategii dla obszaru gminy Puchaczów pozwoli na 

racjonalizację lokalnej polityki społecznej oraz wskaże obszary, które w najbliższym czasie 

powinny stać się przedmiotem szczególnej troski ze strony władz lokalnych i instytucji 

pomocy społecznej dla poprawy jakości życia osób i rodzin najbardziej potrzebujących 

wsparcia.  

 

Obowiązek jej opracowania wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.): „Do zadań własnych 

gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których 

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

W myśl art. 16 b ust. 1 i 2 ww. ustawy gmina opracowuje strategię rozwiązywania 

problemów społecznych, która powinna zawierać w szczególności: 

1. diagnozę sytuacji społecznej; 

2. prognozę zmian; 

3. określenie:  

▪ celów strategicznych projektowanych zmian, 

▪ kierunków niezbędnych działań, 

▪ sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, 

▪ wskaźników realizacji działań. 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puchaczów na lata 2021-

2026 przygotowali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie przy współpracy                           

z reprezentantami środowisk samorządowych, społecznych.  
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Rozdział 1. Cel i proces tworzenia Strategii  
 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych powstała w celu określenia 

usystematyzowania kierunków działań, których podjęcie jest konieczne z uwagi na 

zapewnienie stałego i zharmonizowanego rozwoju w gminie Puchaczów. Przygotowanie, a w 

konsekwencji przyjęcie strategii pozwoli na realizację zadań obejmujących eliminację 

zjawiska wykluczenia społecznego i ponowną integrację osób zmarginalizowanych z resztą 

społeczności.  

Rozwiązywanie problemów społecznych to wprowadzenie optymalnych sposobów 

reagowania w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom i minimalizowania ich skutków 

wśród społeczności gminy Puchaczów.  

 

Okres realizacji strategii ustalono na lata 2021-2026, co pozwoli na sprzężenie działań 

ujętych w strategii z inicjatywami podejmowanymi w oparciu o środki pochodzące z Unii 

Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych, w szczególności Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wzajemne powiązanie realizacji 

strategii z działaniami opartymi o środki zewnętrzne pozwoli na zapewnienie kompleksowego 

wsparcia segmentu zasobów ludzkich na terenie gminy, co w efekcie przełoży się na 

stworzenie warunków do rozwoju całej społeczności.      

 

Wyjściowym materiałem diagnostycznym dla budowanej strategii była analiza badawcza 

problemów społecznych na podstawie dokumentacji będącej w dyspozycji Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Puchaczowie. Korzystano również z informacji pozyskanych m.in. z Urzędu 

Gminy Puchaczów, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji współpracujących  

i współdziałających w obszarze polityki społecznej. 

Punktem wyjścia była analiza sytuacji SWOT polegająca na identyfikacji słabych, 

mocnych stron, istniejących metod rozwiązywania problemów społecznych, pozwalająca 

określić szanse i zagrożenia w otoczeniu. 

 

Podczas procesu powstawania Strategii zamieszczona została ona na stronie internetowej 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie (www.opspuchaczow.pl) w celu skonsultowania 

jej treści z mieszkańcami gminy Puchaczów,  z możliwością zapoznania się z dokumentem  

i zgłaszania ewentualnych propozycji zmian i uwag do strategii.  

Ze względu na stan epidemii i zagrożenie rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2 

wywołującego chorobę Covid-19 zdecydowano się przyjąć ww. formę konsultacji 

społecznych.  
 

Niniejsza strategia została opracowana przy zastosowaniu następującej metodologii: 

1. Część diagnostyczna: 

• analiza opisowa gminy w różnych aspektach problematyki społecznej, 

• analiza SWOT, określenie głównych  problemów i uwarunkowań, 

• sformułowanie wniosków i rekomendacji. 

2. Część strategiczna: 

• określenie celu głównego strategii, 

• wskazanie celów strategicznych, szczegółowych oraz kierunków działań, 

• określenie systemu wdrażania i monitorowania. 
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Rozdział 2. Uwarunkowania prawne Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych 
  

Opracowując Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Puchaczów na lata 2021- 2026 uwzględniono zapisy innych aktów prawnych, które mają 

istotny wpływ na konstrukcję dokumentu i rozwiązywanie zadań społecznych w przyszłości.  

 

Na bazę prawną regulującą treść i realizację dokumentu Strategii składają się m.in. 

następujące ustawy:  

▪ Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876  

z późn. zm.); 

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn zm.); 

▪ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 

2021 r., poz. 1249);  

▪ Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573);  

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. zm.); 

▪ Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 

176); 

▪ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  

o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 z  późn. zm.);  

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119);  

▪ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 

2050 z późn. zm.);  

▪ Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 685);  

▪ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305  

z  późn. zm.). 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Puchaczów na lata 2021-2026 

będzie realizowana zgodnie z przyjętymi celami i kierunkami działań, w oparciu o przesłanki 

wynikające z dokumentów strategicznych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim  

i lokalnym. 

 

Założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Puchaczów na lata 

2021- 2026 są zgodne z innymi dokumentami planistycznymi, opracowanymi na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym, takimi jak:  

− Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu na lata 

2021- 2027 z perspektywą do 2030; 

− Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025;  

− Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej  

w Województwie Lubelskim na lata 2021-2025;  

− Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 

(kontynuacja 2017-2020); 



Strategia Rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy Puchaczów na lata 2021-2026 
 

Strona 7 
 

− Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

lata 2021-2024;  

− Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2024;  

− Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2030;  

− Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030; 

− Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łęczyńskim na lata 2020-2022; 

− Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata 

2018- 2022; 

− Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Łęczyńskim na lata 2021-2023; 

− Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023. 

 

 

Rozdział 3. Charakterystyka Gminy Puchaczów 
 

3.1 Ogólna charakterystyka i położenie geograficzne Gminy Puchaczów 

 
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce jest gmina, o czym stanowi 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwinięcie norm konstytucyjnych dokonane zostało  

w tym zakresie w ustawie o samorządzie terytorialnym. Gmina jako jednostka samorządu 

terytorialnego stanowi szczególny rodzaj systemu społeczno-gospodarczego, składającego się  

z następujących elementów: 

− zajmowanego obszaru, 

− mieszkańców tworzących wspólnotę samorządową, 

− władzy sprawowanej przez demokratycznie wybierane organy gminy, 

− jednostek organizacyjnych. 

 

Gmina Puchaczów położona jest w środkowej części województwa lubelskiego  

w powiecie łęczyńskim.   
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Położenie Gminy Puchaczów na mapie województwa 

 

 

Żródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchacz%C3%B3w_(gmina)#/media/Plik:Lub_Leczynski_Puchaczow.png 

 

Od północy gmina graniczy z gminą Ludwin, od wschodu z gminą Łęczna, od 

zachodu z gminą Cyców, a od południa z gminą Milejów. 

 
Mapa Powiatu Łęczyńskiego: 

 

Źródło: www.gminy.pl 

 

Gmina Puchaczów położona jest w centralnej części powiatu Łęczyńskiego 

w województwie lubelskim. Jej ośrodek gminny - miejscowość Puchaczów leży na 30 

kilometrze drogi krajowej Lublin-Włodawa. Gmina położona jest w obrębie dwóch jednostek 

fizjograficznych: Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i Równiny Dorohuskiej. Obszar 

gminy charakteryzuje się niewielką deniwelacją terenu ok. 15 m, pomiędzy najniżej 

położonymi obszarami na północnej i najwyższej na południu. Obszary tych jednostek 

rozdzielone są doliną Świnki, przecinającą centralnie teren gminy na kierunku wschód-

zachód. Miejscowość gminna Puchaczów leży w odległości 35 km od Lublina, oraz w 

http://www.gminy.pl/
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odległości 7 km od stolicy powiatu – Łęcznej, na trasie drogi krajowej nr 82 w kierunku 

Włodawy. 

Tereny gminne o dużym stopniu zurbanizowania, zlokalizowane są w trzech 

miejscach. Pierwsze z nich to ciąg wzdłuż drogi Lublin-Włodawa, przechodzącej przez 

środek Gminy, na kierunku wschód-zachód. Tworzy go Puchaczów oraz wsie: Turowola, 

Stara Wieś, Brzeziny, Wesołówka, Albertów. Drugi obszar to zabudowa wsi: Ciechanki, 

Ostrówek, Szpica, Jasieniec i Zawadów położonych wzdłuż południowej granicy Gminy. 

Trzeci obszar to północno-wschodnia część Gminy, na którą składają się wsie: Bogdanka, 

Nadrybie Wieś, Nadrybie Dwór, Nadrybie Ukazowe. We wszystkich przypadkach mamy do 

czynienia z zabudową gospodarską z wyjątkiem miejscowości Puchaczów, która swoim 

układem przestrzennym reprezentuje typ zabudowy miejskiej. 

Powierzchnia gminy Puchaczów obejmuje 91,7 km2 i zajmuje 14,4% powierzchni 

powiatu. Pod względem wielkości jest 4 gminą w powiecie.  

 

Mapa Gminy Puchaczów 

 

Źródło:  www. puchaczow.pl 

 

 

 

 

Gmina Puchaczów według stanu na dzień 31.12.2019 r. zamieszkiwana była przez 5708 

osób. Pod względem liczby ludności Gminę Puchaczów można zaliczyć do gmin wiejskich  
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(do 5000 mieszkańców) o charakterze rolniczo – przemysłowym z tendencją malejącej 

funkcji rolniczej na rzecz turystyczno-przyrodniczej. 

 

 

3.2 Struktura demograficzna 
 

Gminę Puchaczów na dzień 31.12.2019 roku zamieszkiwało 5708 osób, z czego na pobyt 

stały zameldowanych było 5589 osób, a na pobyt czasowy 119. Porównując do roku 2017 i 

2018 można stwierdzić, że liczba mieszkańców gminy nieznacznie wzrasta, z liczby 5580 w 

2017 roku do liczby 5708 w 2019 roku. Liczba mieszkańcu zameldowanych na pobyt 

czasowy waha się. W 2017 roku  wynosiła 109 osób, zwiększyła się do 123 osób w 2018 

roku, następnie maleje do 119 osób w 2019 roku. 

 

W ostatnich latach liczba ludności w gminie Puchaczów kształtowała się następująco:  

 

Tabela 1 . Liczba mieszkańców w gminie Puchaczów 

Rok Liczba mieszkańców 

ogółem 

Liczba mieszkańców 

zameldowanych na 

pobyt stały 

Liczba mieszkańców 

zameldowanych na pobyt 

czasowy 

2017 5580 

 

5471 109 

2018                5667 

 

5544 123 

2019                5708 

 

5589 119 

Źródło: Opracowano na podstawie danych statystycznych Wydziału Ewidencji Ludności UG w Puchaczowie. 

 

Liczba urodzeń wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosła – 61 dzieci, zaś zgonów było 

55. W latach 2017-2019 możemy mówić o spadku populacji, ujemny wskaźnik przyrostu 

naturalnego powoduje ubytek naturalny. 

 

 

Tabela 2. Liczba urodzeń i zgonów w gminie Puchaczów 

Rok Liczba urodzeń Liczba zgonów 

 

2017 72 

 

56 

2018 83 

 

47 

2019 61 

 

55 

Źródło: Opracowano na podstawie danych statystycznych Wydziału Ewidencji Ludności UG w Puchaczowie. 

 

Analizując zmiany demograficzne należy zwrócić uwagę na fakt wzrostu liczby 

mieszkańców w związku z tworzącymi się nowymi osiedlami złożonymi z budownictwa 

jednorodzinnego na terenie gminy Puchaczów. 
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3.3 Gospodarka Gminy Puchaczów 
 

Pod względem liczby ludności Gminę Puchaczów można zaliczyć do gmin wiejskich (do 

5000 mieszkańców) o charakterze rolniczo-przemysłowym z tendencją malejącej funkcji 

rolniczej na rzecz turystyczno - przyrodniczej. Powierzchnia Gminy Puchaczów wynosi 91,7 

km2.  

 

Ważnym wyznacznikiem aktywności gospodarczej w gminie jest liczba podmiotów 

gospodarczych. Największą z firm działających na terenie gminy jest Lubelski Węgiel 

„Bogdanka” S.A. Istnienie przedsiębiorstwa Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w istotny 

sposób wpływa na lokalny rynek pracy w gminie. Dzięki funkcjonowaniu kopalni na terenie 

gminy rozwinęły się także inne firmy bezpośrednio współpracujące z zakładem, a zajmujące 

się głównie handlem węglem, transportem, produkcją i handlem cegły klinkierowej oraz 

bezpośrednią obsługą techniczną kopalni. Spółka utrzymuje swoją silną pozycję rynkową 

osiągając na koniec I kwartału 2020 roku udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego na 

poziomie 20,6% oraz udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki 

zawodowej na poziomie 25,8%. W ciągu I kwartału 83% sprzedaży węgla zostało 

zrealizowane w ramach Grupy Enea, m.in. do Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Enea 

Elektrownia Połaniec S.A. 

 

Do większych zakładów zlokalizowanych na terenie gminy, poza „Bogdanką” należy 

Oczyszczalnia ścieków obsługująca Puchaczów, Turowolę, Brzeziny, Bogdankę, Nadrybie 

Ukazowe, Starą Wieś oraz Jasieniec, Zawadów, Ostrówek i Ciechanki. Ponadto na terenie 

gminy znajdują się cztery oczyszczalnie ekologiczne typu „EKOL” - ścieki z budynków 

publicznych oraz zorganizowany i działający system odbioru nieczystości stałych. 

 

Do ważnych pracodawców w gminie Puchaczów należą również placówki oświatowe, 

służby zdrowia i administracji. 

 

Stan infrastruktury cywilizacyjno-technicznej w gminie jest dobry (elektryfikacja, 

zaopatrzenie w wodę bieżącą, pełna telefonizacja). Większość mieszkańców w gminie ma 

możliwość podłączenia gospodarstwa do Internetu. 

 

Podmioty gospodarcze 

 

Ważnym przejawem aktywności gospodarczej jest podejmowanie indywidualnej 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Według danych na koniec 2020 r. na terenie 

gminy Puchaczów zarejestrowanych 205 indywidualnych przedsiębiorstw, według wybranych 

sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności działających w obszarach takich jak: rolnictwo, 

łowiectwo i leśnictwo, przemysł, budownictwo, handel i naprawy, transport, pośrednictwo 

finansowe. 

Wśród przedsiębiorstw prywatnych z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

działających  na terenie Gminy Puchaczów można wymienić: 

1) Piekarnia ,,Nivpol” - Anna Niwińska w Puchaczowie – wyroby cukiernicze i 

piekarnicze; 

2) PHU Sklep Spożywczo-Przemysłowy Anna Niwińska w Puchaczowie – handel; 

3) ,,STOLMEL” w Starej Wsi – zajmujący się produkcją mebli wypoczynkowych; 
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4) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,TADEX” w Zawadowie – roboty związane z 

budową dróg i autostrad, transport; 

5) ,,TRANS – KOP” s.c. w Brzezinach – prowadzący działalność w zakresie transportu, 

usług i robót drogowych; 

6) ,,AMIGUM” Stara Wieś – usługi  wulkanizacyjne; 

7) ,,AGRO - HURT SECESSION HOTEL” w Ciechankach – przedsiębiorstwo 

wielobranżowe; 

8) ,,JANMAR” s.j. w Ciechankach – przedsiębiorstwo handlowo- usługowe; 

9) Dom weselny „Zajazd w Lesie” w Ciechankach – restauracja, baza noclegowa, imprezy 

okolicznościowe; 

10) Majątek „RUTKA” – dom agroturystyczny, imprezy okolicznościowe, noclegi. 

 

 

3.4  Oświata i sport  
 

Na terenie gminy Puchaczów funkcjonuje sieć szkolna dostosowana do lokalnych 

potrzeb. Placówki oświatowe koncentrują się m.in. w miejscowości Puchaczów, Nadrybie, 

Ostrówek.     

             

W miejscowości Puchaczów znajduje  się  Zespół  Szkół,  w  którego  skład  wchodzi: 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza i Liceum  Ogólnokształcące. W Puchaczowie 

funkcjonuje także Publiczne Przedszkole.  

 

Szkoły Podstawowe znajdują się także w Nadrybiu oraz w Ostrówku. W 2016 roku 

zostały przekształcone w Zespoły Szkolno-Przedszkolne.  

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku wchodzą: Przedszkole w 

Ciechankach, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Karkowej w Ostrówku.  

 

W strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadrybiu znajduje się Przedszkole  

w Nadrybiu oraz Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu. 

 

 Najmłodsi mieszkańcy gminy od 2020 r. mogą korzystać z utworzonego w ramach 

programu  ,,Maluch + 19” Żłobka Samorządowego „Bajkolandia” w Wesołówce.  

 

Zespół Szkół w Puchaczowie funkcjonuje od 1.09.2002 r., w skład którego wchodzą 

obecnie Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące. W latach poprzednich 

funkcjonowało również Gimnazjum jak również Szkoła Filialna w Albertowie, do której 

uczęszczały dzieci klas I-II jak również grupa przedszkolna.  
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Tabela 3. Liczba uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Puchaczowie 

 

Rok 

 

2017 2018 2019 

Zespół Szkół  

w Puchaczowie 

 

447 440 412 

Źródło: Dane szkoły. 

 

Projekty realizowane przez szkoły z terenu gminy Puchaczów w latach 2017- 2019: 

− Erasmus + lata 2018 – 2020; 

− Erasmus + „Improving functional skills of students by using cinema” lata 2019 – 

2021; 

− Erasmus + „Using technological devices for study” lata 2019 – 2021. 

 

Przedszkole w Puchaczowie, jak informują najstarsze źródła archiwalne, istnieje od 1948 

roku. Do Przedszkola w Puchaczowie uczęszczają dzieci z terenu Gminy Puchaczów. 

Przedszkole czynne jest od godz. 6:00 do godziny 16:00. Przedszkole jest dobrze wyposażone 

w zabawki i pomoce dydaktyczne. Wszystkie zabawki mają niezbędne atesty, a meble 

przystosowane są do wzrostu dzieci. W salach znajdują się kąciki do zabaw oraz zajęć 

tematycznych np. konstrukcyjny, samochodowy, lalek, książek. W otoczeniu przedszkola 

znajduje się duży, zielony ogród z różnorodnymi drzewami, górką i placem zabaw. Dzięki 

dobrej współpracy z organem prowadzącym i Radą Gminy Puchaczów, Przedszkole 

zmieniało się poprzez remonty, wymianę okien, wymianę mebli, sprzętu, zabawek, itp.  

Nad bezpieczeństwem dzieci w każdej grupie czuwają dwie osoby: wychowawca i pomoc 

nauczyciela. Wszystkie dzieci biorą udział w przedstawieniach, koncertach, balach i wielu 

innych imprezach okolicznościowych. 

W Przedszkolu w Puchaczowie utworzonych jest 6 grup przedszkolnych: 

▪ grupa 3-latków - „Myszki” 

▪ grupa 3-4 latków - „Pszczółki” 

▪ grupa 4-latków – „Zajączki” 

▪ grupa 5-latków – „Żabki” 

▪ grupa 5-6 latków - „Biedronki” 

▪ grupa 6-latków – „Sówki”. 

 

Tabela 4. Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola w Puchaczowie 

 

Rok 2017 

 

2018 2019 

Przedszkole w 

Puchaczowie 

130 

 

 

134 137 

Źródło: Opracowano na podstawie danych Przedszkola. 
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Tabela 5. Projekty realizowane przez Przedszkole w Puchaczowie  

 

Projekty realizowane przez Przedszkole w Puchaczowie w latach 2017- 2019 

1. „Cała Polska czyta dzieciom” 

• Wprowadzenie dzieci w świat literatury 

• Budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne 

• Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i 

szanowania ich 

• Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów 

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem 

• Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, rozbudzanie wyobraźni 

• Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka 

• Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem 

• Zaznajomienie dzieci z utworami i twórczością bajkopisarzy 

• Zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania                   

dzieciom. Stwarzanie okazji do samodzielnego czytania 

• Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych 

• Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów 

• Przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek 

• Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy. 

2. Ogólnopolski projekt edukacyjny „W świecie Montessori” 

• promocja pracy wg koncepcji Marii Montessori, 

• wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori w placówkach 

niemontessoriańskich. 

3. „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” 

• rozwijanie i promowanie czytelnictwa. 

4. „Sprintem do maratonu” 

• popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz upowszechnianie zdrowego stylu 

życia i aktywnego spędzania czasu. 

5. „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

• zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku 

dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania 

oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu. 

6. „Piękna nasza Polska cała” 

• kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na 

piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej 

dzieci i młodzieży. 

7. Ogólnopolski projekt edukacyjny „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” 

• budowanie w dzieciach nawyków ekologicznych i odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. 
Źródło: Dane otrzymane z Przedszkola.  
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Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadrybiu uczęszcza obecnie 137 uczniów i 63 

przedszkolaków.  

Uczniowie i nauczyciele chętnie przyłączają się do różnych akcji prospołecznych, 

prozdrowotnych, proekologicznych, uczestniczą projektach, dzieci często są  laureatami 

konkursów plastycznych, wokalnych i literackich na szczeblu gminnym, powiatowym i 

wojewódzkim. Jest to młodzież zdolna, chętna do pomocy i współpracy.   

W szkole działa Szkolny Klub Wolontariusza „Motyle”, który organizuje różnego rodzaju 

kiermasze, loterie, akcje, a zysk ze sprzedaży przeznacza na pomoc młodzieży znajdującej się  

w trudnej sytuacji materialnej. W szkole działa również „Szkolne Koło Redakcyjne”, które 

jest odpowiedzialne za gazetkę „Szkolna Trajkotka”. W gazetce znajdują się artykuły i zdjęcia 

dotyczące spraw i wydarzeń z życia szkoły i naszych uczniów.  

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu uczestniczy w różnych projektach 

edukacyjnych, którym celem jest doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji kadry 

pedagogicznej, poszerzanie wiedzy wśród uczniów, rozwijanie ich zainteresowań, aby dzieci 

uczyły się z pasją. Dzięki programom i projektom uczniowie mają możliwość uczestniczyć  

w  spotkaniach i warsztatach z fachowcami, ekspertami z różnych dziedzin, zwiedzać ciekawe 

miejsca, uczyć się historii, ekologii i poznawać swój kraj.  
 

 

Tabela 6. Liczba uczniów uczęszczających do szkoły w Nadrybiu na dzień 1 września 

Rok 

 

2017 2018 2019 

Zespół Szkolno -

Przedszkolny w 

Nadrybiu  

Szkoła Podstawowa 

im. Jana i Kazimierza 

Bogdanowiczów                         

w Nadrybiu  

 

 

119 

 

133 

 

135 

Źródło: Opracowano na podstawie danych szkoły. 

 

          W Przedszkolu w Nadrybiu w roku szkolnym 2020/2021  utworzone zostały 3 grupy 

przedszkolne: 

• grupa 3-latków – „Słoneczka” 

• grupa 4 i 5-latków – „Pszczółki” 

• grupa 6-latków – „Perełki”. 
 

 Tabela 7. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w Nadrybiu na dzień 1 września 

Rok 2017 

 

2018 2019 

Przedszkole w 

Nadrybiu 

 

60 

 

64 56 

Źródło: Opracowano na podstawie danych szkoły. 
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Projekty, akcje i programy  realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Nadrybiu w latach 2017- 2019: 

 

2017 rok 

 „Szlachetna Paczka 2017” – pomoc rzeczowa i żywnościowa skierowana do  matki 

samotnie wychowującej dwóch nastoletnich synów; rodzina znalazła się w trudnej 

sytuacji materialnej.  

 Program „Szkolny Klub Sportowy 2017” miał na celu umożliwienie podejmowania 

dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnej 

pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.  

 Projekt ekologiczny pn.: Edukacja ekologiczna w Gminie Puchaczów „Zielony świat - 

kształtowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów Szkoły Podstawowej w 

Nadrybiu” – prowadzenie działań proekologicznych, prospołecznych, edukacyjnych na 

rzecz ochrony przyrody i estetyki otoczenia.  

 Projekt ekologiczny „Wzbogacanie terenów placówek oświatowych Gminy Puchaczów o 

nowe okazy roślin pn.: „Zielono mi” – zakupiono sadzonki drzew i krzewów, a także torf, 

ziemię i korę do nowych nasadzeń. Dzięki tym działaniom zwiększyliśmy powierzchnię 

terenów zielonych.    

 „Adopcja na odległość”- pomoc dzieciom z Afryki. 

 Projekt „Bezpieczna+” - działania w ramach projektu ukierunkowane były na  tworzenie 

pozytywnego klimatu szkoły, bezpieczeństwa w szkole i poza nią,  promowanie 

aktywności uczniów, integracji środowiska uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i 

rodziców, w tym otwartości szkoły na szeroko pojęte środowisko lokalne, 

popularyzowanie zachowań prozdrowotnych, rozwijanie umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, nabywanie kompetencji psychospołecznych, 

wspieranie działań nastawionych na pomoc potrzebującym oraz działań 

antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej 

spowodowanej stereotypami i uprzedzeniami, profilaktyce uzależnień, rozpoznawanie 

zagrożeń i reagowanie w sytuacjach kryzysowych, a także wspieranie uczniów w 

nabywaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje rówieśnicze 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu organizował konkursy i spotkania 

profilaktyczne,               m. in.: 

− konkurs plastyczny na plakat kampanii „PO-MOC! Razem Przeciwko Przemocy”,  

− spotkanie z przedstawicielami policji i służby zdrowia. 

 

 

2018 rok 

1. „Szlachetna Paczka 2018” – pomoc przyszłej mamie, która znalazła się trudnej 

sytuacji materialnej.  

2. Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl - bezpieczna szkoła cyfrowa”, projekt miał na celu 

podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców  

w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu i nowoczesnych narzędzi 

cyfrowych.  

3. Projekt pt.: „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli   

i uczniów klas I-III z podregionu lubelskiego”- celem projektu był rozwój kompetencji 

cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych w zakresie nauczania 

programowania.  
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4. Akcja charytatywna „Gorączka złota” organizowana przez Polski Czerwony Krzyż - 

zbiórka pieniędzy dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych.   

5. Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” – pomoc rodzinom znajdującym się  

w trudnej sytuacji materialnej.  

6. Kilometry dobra” – kampania polegająca na zbiórce pieniędzy na rozbudowę placówki 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy o mieszkania wspomagane.  

7. „Adopcja na odległość” – pomoc dzieciom z Afryki.  

8. Akcja „Bezpieczny Internet” – zapoznano uczniów z zasadami bezpiecznego 

korzystania z Internetu.  

9. Projekt ekologiczny „Miłośnicy przyrody - kształtowanie świadomości ekologicznej 

wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nadrybiu” - prowadzenie działań 

proekologicznych, prospołecznych, edukacyjnych na rzecz ochrony przyrody  

i estetyki otoczenia.  

10. Projekt ekologiczny pn.: „Wzbogacanie terenów placówek oświatowych Gminy 

Puchaczów o nowe okazy roślin pn. „Zielono mi” - w czasie trwania projektu 

zakupiliśmy sadzonki drzew i krzewów, dzięki czemu ogród przyszkolny wzbogacił 

się o nowe formy roślinne, nabrał niepowtarzalnego charakteru, stał się miejscem do 

badań, obserwacji poszczególnych etapów rozwoju roślin.  

11. Konkursy i spotkania profilaktyczne,  m. in.: 

− konkurs literacko-profilaktyczny „Moja rodzina polskiej mowy używa i nic nie 

nadużywa”, 

− spotkanie z przedstawicielami policji i służby zdrowia. 

 

 

2019   

1. „Uczymy się oszczędzać - edukacja ekonomiczna uczniów. II edycja”- projekt 

dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Celem projektu było 

podniesienie wiedzy o pieniądzu i obrocie bezgotówkowym, wzrost świadomości  

i umiejętności w zakresie zarządzania własnymi finansami oraz wzrost wiedzy na temat 

funkcjonowania NBP i Giełdy Papierów wartościowych. Projekt realizowany był   

w klasach III-V. 

2. „25 na piątkę z plusem! Konkurs dla szkół podstawowych dla uczczenia 25-lecia 

WFOŚiGW w Lublinie”- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie w ramach obchodów 25-lecia istnienia, we współpracy z Kuratorium 

Oświaty w Lublinie ogłosił konkurs dla szkół podstawowych. Tematem konkursu był film 

przedstawiający podejmowane przez szkołę działania ekologiczne. W naszej pracy 

konkursowej, oprócz bezpośrednich działań związanych z ekologią uczniowie 

przedstawili naszą współpracę z różnymi instytucjami, sukcesy w konkursach, 

opowiedzieli o wycieczkach, zajęciach terenowych i zajęciach koła Ligi Ochrony 

Przyrody.  

3. Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019” - zbiórka trwałej żywności, odzieży, 

środków czystości, słodyczy i zabawek dla potrzebujących rodzin. 

4. „Polski złoty ma sto lat”- projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku 

Polskiego. Celem projektu było podniesienie wiedzy o pieniądzu i jego historii, wzrost 

świadomości i umiejętności w zakresie zarządzania własnymi finansami oraz wzrost 

wiedzy na temat funkcjonowania NBP i Giełdy Papierów wartościowych. Projekt 

realizowany był w kl. III-V.  
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5. „Chemiczna moc 4 żywiołów” – projekt organizowany przez UMCS, w którym grupa 

uczniów klasy VII uczestniczyła w zajęciach praktycznych związanych z życiem 

codziennym i obecnością chemii wokół nas. Zajęcia odbywały się  na Wydziale Chemii 

UMCS w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Zakładzie Chemii Organicznej. 

6. Szkoła uczestniczyła w projekcie organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej pt.: Działalność edukacyjna i 

promocyjna zachowań prozdrowotnych i prospołecznych „Ze zdrowiem na Ty - promocja 

zdrowego stylu życia”. 

7. Udział w kampanii „Kilometry dobra” – zbiórka pieniędzy na rozbudowę placówki 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy o mieszkania wspomagane.  

8. Projekt „Uczymy się ratować” – szkolenia dla klas I-III, w ramach których uczniowie 

poznali zasady pierwszej pomocy przedmedycznej.  

9. Projekt ekologiczny  „Wzbogacanie terenów placówek oświatowych Gminy Puchaczów o 

nowe okazy roślin pn. „Dbaj o zieleń ponad wszystko, bo to Twoje środowisko”- w czasie 

trwania projektu zakupiliśmy sadzonki drzew i krzewów, podejmowaliśmy różne 

działania na rzecz ochrony środowiska, zainteresowaliśmy uczniów ekologią, dzięki tym 

działaniom podnieśliśmy świadomość ekologiczną wśród młodzieży szkolnej.  

10. „Program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych  

z terenu województwa lubelskiego na lata 2017-2020” - celem projektu było zwiększenie 

świadomości w zakresie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga i otyłość oraz nabycie 

wiedzy w zakresie przeciwdziałania tym problemom, wśród uczniów klas IV-VI szkół 

podstawowych. 

11. W 2019 roku podpisano porozumienie realizacji szkoleń dla nauczycieli w gramach 

projektu grantowego Cyfrowy Nauczyciel „Lekcja Enter” - projekt edukacji cyfrowej 

skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone były szkolenia z doskonalenia 

kompetencji cyfrowych. Podczas bezpłatnych szkoleń uczestnicy szkoleń dowiedzieli się 

w jaki sposób wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów; jak należy 

odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii; jak korzystać 

z aktywizujących metod nauczania; w jaki sposób urozmaicić swoje lekcje i na stałe 

zmienić sposób ich prowadzenia; jak tworzyć własne treści cyfrowe. 

12. Konkursy i spotkania profilaktyczne, m. in.: 

− konkurs plastyczny „Nie hejtuję - reaguję”, 

− konkurs plastyczny „Walczymy z uzależnieniami”, 

− konkurs na piosenkę profilaktyczną „Śpiewać każdy może, a rodzina w tym 

wspomoże”, gdzie tematem przewodnim były prawidłowe zachowania w rodzinie 

nawołujące do zapobiegania nałogom, przemocy, zdrowych relacji, 

− spotkanie ze specjalistą zajmującym się problemami dzieci i młodzieży nt. uzależnień 

od multimediów, 

− spotkanie z przedstawicielami Służby Celnej i Służby Skarbowej nt. hazardu pn.: 

„Hazard? Nie, dziękuję!”, 

− spotkanie z przedstawicielami policji i służby zdrowia. 

W latach 2017-2019 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu m.in. przystąpił do 

następujących akcji i  programów: 

− „Cała Polska czyta dzieciom”, 

− Narodowe Czytanie, 
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− „Góra grosza”, 

− „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”, 

− „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka” – Unicef, 

− „Program dla szkół”- nieodpłatne dostarczanie do szkół podstawowych owoców, 

warzyw lub mleka i przetworów mlecznych, z przeznaczeniem dla uczniów klas I-V, 

− Programy profilaktyczne organizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Łęcznej: „Czyste powietrze wokół nas”, „Bieg po zdrowie”, 

akcja „Rzuć palenie razem z nami”, „Trzymaj formę”, „Alert Ekologiczno-

Zdrowotny”, „Narkotyki-dopalacze”, „Światowy dzień Zdrowia”, „Szkoła Promująca 

Zdrowie”, „Profilaktyka wad postawy”, 

− „Mediacje rówieśnicze”- metoda rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży 

na terenie szkoły, 

− „Śniadanie daje moc”, 

− „Sprzątanie świata”, 

− „Akademia bezpiecznego Puchatka”, 

− Zbiórka nakrętek i pieniędzy dla dzieci nieuleczalnie chorych, 

− Zbiorka makulatury. 

W Szkole Podstawowej im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu 

organizowany jest corocznie Powiatowy Międzyszkolny Konkurs „Młodzi Ratownicy”, który 

składa się dwóch etapów, pierwszy polega na przeprowadzeniu szkoleń praktycznych   

i teoretycznych dla nauczycieli i uczniów zainteresowanych konkursem z zakresu pierwszej 

pomocy. W drugim etapie uczniowie rozwiązują test, a następnie przystępują do zadań 

praktycznych. Celem konkursu jest uświadamianie potrzeby nauki udzielania pierwszej 

pomocy już od najmłodszych lat, doskonalenie praktycznych umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy i kształtowanie prawidłowych reakcji wobec osób poszkodowanych. 
 

Do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku uczęszcza 180 

uczniów. W szkole uczą się dzieci w wieku 6 – 15 lat, w klasach I-VIII. Od wielu lat w szkole 

prowadzone są liczne działania o charakterze profilaktycznym. W szkole nauczyciele i 

dyrekcja dbają o wszechstronny rozwój uczniów. Wspierają uczniów uzdolnionych, pomagają 

dzieciom z deficytami. Wobec uczniów narażonych na konsekwencje wychowywania się w 

rodzinach z problemem alkoholowym, zagrożonych niedostatkiem, wymagających wsparcia 

ze względu na niewydolność wychowawczą podejmuje się systemowe działania (zgodnie  

z Programem Profilaktycznym, procedurami szkolnymi, prawem). Są to w szczególności: 

− pomoc psychologiczna i psychologiczno-pedagogiczna (indywidualna, rodzinna, na 

terenie klas, szkoły), 

− współpraca z instytucjami działającymi na rzecz uczniów, tj. OPS, PCPR, pielęgniarka 

środowiskowa, GZI ds. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

− informowanie sądu rodzinnego, policji,  

− współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznej oraz innymi 

poradniami, 

− organizowanie pomocy rzeczowej w ramach Szlachetnej Paczki. 

Szkolne Programy Profilaktyczne mają w swoich założeniach kształtować wrażliwość 

uczniów na potrzeby innych, wspierać inicjatywność i postawy prospołeczne (np. poprzez 

Wolontariat),  otwartość, tolerancję oraz wiedzę o sposobach szukania pomocy. Profilaktyka 

uzależnień prowadzona jest we wszystkich grupach wiekowych, kształtowanie postaw 

prozdrowotnych,  psychoedukacja rodziców, samokształcenie nauczycieli. 

 



Strategia Rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy Puchaczów na lata 2021-2026 
 

Strona 20 
 

Tabela 8. Liczba uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ostrówku 

Rok 2017 

 

2018 2019 

Zespół Szkolno -

Przedszkolny w 

Ostrówku (bez 

oddziałów 

przedszkolnych) 

150 180 180 

Źródło: Opracowano na podstawie danych szkoły. 

 

W Przedszkolu w Ciechankach utworzonych jest 6 grup przedszkolnych: 

• grupa 3-latków (2 grupy) - Motylki, Żabki, 

• grupa 4-latków – Pszczółki, 

• grupa 5-latków – Jeżyki, 

• grupa 6-latków – (2 grupy) - Sówki, Biedroneczki. 
 

Tabela 9. Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechankach 

Rok 2017 

 

2018 2019 

Przedszkole  

w Ciechankach 

 

 

80 

 

79 84 

Źródło: Opracowano na podstawie danych Przedszkola. 

 

Tabela 10.  Projekty realizowane przez ZSP w Ostrówku  
Projekty realizowane przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ostrówku  

w latach 2017- 2020 

 

„Trzymaj formę!”, 

„Bieg po zdrowie”, 

Rajdy bocianowe – „Szlakiem bocianich gniazd”, 

„Dla Niepodległej”, 

„Klimatyczna klasa” 

Wolontariat Szkolny (akcja charytatywna), 

„Europejski Kodeks Walki z Rakiem”, 

„Uniwersytet Dzieci – o emocjach”, 

„Śniadanie daje moc”, 

Konkursy profilaktyczne szkolne i gminne, 

Pięć porcji owoców i warzyw w szkole, 

Szklanka mleka, 

Nie pal przy mnie - proszę, 

Akademia Bezpiecznego Puchatka, 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny, 

Piękna Nasza Polska Cała, 

Uniwersytet Dzieci - Czytam z klasą „Lekturki spod chmurki”, 

Turniej Gier i Zabaw Sportowych, 

„Ze sportem i zdrowiem za pan brat”, 

Owoce w szkole, 
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„Zaprogramuj marzenia – zabawy z kodowaniem”, 

„Misiowe wędrówki po Polsce”, 

„Zdrowo jem, więc wiem”, 

„2020 – Przygotujmy lepszy świat”, 

„Bohater ON – włącz historię”, 

„2020 – Kubusiowi przyjaciele natury”, 

2018 – Poznajemy regiony Polski, 

„Od grosika do złotówki”, 

W drodze do maratonu: 

- Czyste powietrze wokół nas, 

- Piękna nasza Polska cała, 

- Alert Ekologiczny, 

- Elementy „Spójrz inaczej”, 

- Mały Miś w świecie literatury, 

- Z kulturą mi do twarzy, 

- Technikoludek, 

- Skąd się biorą produkty ekologiczne?. 

 
Źródło: Opracowano na podstawie danych szkoły. 

 

Oświata i sport traktowane są w Gminie Puchaczów priorytetowo, począwszy od 

najniższego stopnia nauczania. Szkoły podstawowe posiadają sale gimnastyczne oraz 

kompleksy boisk  sportowych. Poza zajęciami dydaktycznymi, wynikającymi z programu 

nauczania, uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania korzystając z zajęć 

pozalekcyjnych w różnego rodzaju kołach przedmiotowych, tj. tanecznych, wokalnych, 

sportowych, teatralnych i plastycznych. Uczniowie  uzyskują wysokie lokaty na 

różnorodnych imprezach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym.   

 

Placówki przedszkolne są wyposażone w podstawowy sprzęt użytkowy oraz  

podstawowe pomoce dydaktyczne. W szkołach działają kluby sportowe, które przyczyniają 

się rozpowszechniania uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży, rozwoju zainteresowań  

i sprawności fizycznej. 

 

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego  

z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość, zdalnie na podstawie: 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie                     

ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Według rozporządzenia - od 

dnia 9 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych  

i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół podstawowych dla 

dorosłych; szkół ponadpodstawowych; placówek kształcenia ustawicznego i centrów 

kształcenia zawodowego. Ograniczenie nie dotyczy: szkół podstawowych specjalnych oraz 

szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii; oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych; internatów. 
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3.5 Kultura 
 

Animatorem życia kulturalnego w gminie Puchaczów jest przede wszystkim Gminny 

Ośrodek Kultury w Puchaczowie.  

Dom Kultury w Puchaczowie zgodnie z założeniami statutowymi prowadzi 

działalność edukacyjno-kulturalną. Podstawowym zadaniem placówki jest upowszechnianie 

kultury, edukacja poprzez sztukę oraz zapoznawanie młodych ludzi z różnymi dziedzinami 

twórczości, co pozwala w wartościowy sposób zagospodarować czas, a także energię dzieci, 

młodzieży i dorosłych z terenu naszej gminy. Zadania ww. Gminny Ośrodek Kultury  

w Puchaczowie realizuje poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego  

i indywidualnego uczestnictwa w kulturze. 

 

Zadania realizowane są poprzez: 

OGNISKO MUZYCZNE 

W Ognisku Muzycznym pobierało lekcje ok. 16 uczestników, którzy zdobywali wiedzę oraz 

kształcili swoje umiejętności w zakresie gry na takich instrumentach jak: pianino, keyboard. 

Zajęcia odbywały się w formie indywidualnej /pianino, keyboard, gitara/. 

OGNISKA PLASTYCZNE 

Klub „Młodych Talentów”. W zajęciach brały udział dzieci w wieku od 5 do 13 lat podzielone 

na poszczególne grupy wiekowe. Zdobywały wiedzę teoretyczną w zakresie historii sztuki 

oraz nabywały umiejętności praktyczne podczas tworzenia prac malarskich. W ramach zajęć 

uczestnicy poznali, m.in. ciekawe techniki malowania różnymi rodzajami farb; zasady 

mieszania kolorów; sposoby tworzenia odlewów gipsowych oraz wiele innych form 

działalności plastycznej, co pozwoliło im rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Prace, 

które powstały podczas warsztatów prezentowane były w wystawach organizowanych przez 

naszą placówkę. 

WARSZTATY WOKALNE  

Warsztaty te są odpowiedzią na potrzeby wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje 

umiejętności wokalne. Uczestnicy uczą się ciekawych piosenek, poznają zasady poprawnej 

dykcji oraz formy ekspresji scenicznej. Podzieleni są na trzy grupy wokalne: młodzieżową, 

dziecięcą oraz schola kościelna.  Dzieci i młodzież biorące udział w zajęciach reprezentują 

Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie w powiatowych i wojewódzkich konkursach 

piosenki, zdobywają wyróżnienia i prestiżowe miejsca. 

WARSZTATY TEATRALNE 

Głównym założeniem tych spotkań jest nauka podstaw gry aktorskiej, poprawnej dykcji  

i interpretacji tekstu literackiego, prawidłowa emisja głosu, nauka śpiewu, pokonywanie 

tremy oraz nauka współpracy w grupie. Propozycja kierowana jest do wszystkich miłośników 

teatru i estrady od lat 7 do ukończenia szkoły podstawowej.  

ZAJĘCIA  GRAFICZNE  

Zajęcia z grafiki warsztatowej. Uczestnicy poznają podstawy wklęsłodruku (akwaforta, sucha 

igła), tworzą własną rycinę i wykonują odbitki za pomocą ręcznej prasy graficznej, a to 

wszystko w atmosferze prawdziwej pracowni graficznej. 
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Program zajęć: 

− wprowadzenie do techniki wklęsłodruku, 

− przygotowanie matryc do akwaforty i suchej igły, 

− opracowanie kompozycji, trawienie matryc, 

− wykonanie odbitek. 

Ze względu na zaawansowane techniki, oferta skierowana jest do starszych dzieci oraz 

młodzieży. 

ZAJĘCIA MALARSKIE DLA DOROSŁYCH 

Warsztaty malarstwa to zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy poznają tajniki kilku 

technik malarskich i dzięki zdobytej wiedzy wykonują, m.in. studium martwej natury, portret. 

Celem zajęć jest poznanie zasad kompozycji, nauka proporcji i konstruowania postaci oraz 

przedmiotów, uwrażliwienie na kolor. Zajęcia adresowane są do osób początkujących. 

Prowadzący indywidualnie kieruje potencjałem twórczym każdego z uczestników oraz 

dokonuje rzetelnej korekty prac wykonanych podczas zajęć. 

ZAJĘCIA ZUMBA FITNESS 

Odbywają się dwa razy w tygodniu, cieszą się dużym zainteresowaniem uczęszcza na nie ok. 

40 osób. Zumba to zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku - zajęcia 

kierowane są do pań w każdym wieku. Zumba jest bardzo innowacyjnym systemem fitness, 

który poprzez świetną zabawę kształtuje naszą sylwetkę, dba o naszą kondycję, a przede 

wszystkim napawa nas optymizmem i wprawia nas w świetne samopoczucie, które zostaje na 

długo poza zajęciami. Proste kroki taneczne, świetne kombinacje ruchów i motywująca 

muzyka stwarza atmosferę świetnej imprezy i porywa nas do zabawy. Bardzo dynamiczna i 

ekscytująca kombinacja rytmów latynoskich i międzynarodowych, tj. merengue, salsa, 

cumbia, reggaeton, flamenco, samba, taniec brzucha, cha-cha, rumba, twist i wiele innych. 

 

Tabela 11. Przygotowane imprezy, uroczystości, projekty, działania w latach 2017- 2019 

 

Przygotowane imprezy, uroczystości, projekty, działania w latach 2017- 2019 

 

 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - wydarzenie cykliczne, corocznie bierzemy 

czynny udział w wielkim graniu. Zaangażowanych w to wydarzenie jest wiele zespołów, 

organizacji i wolontariuszy. Lokalna społeczność chętnie w nim uczestniczy. Co roku 

zbieramy więcej pieniędzy na cele charytatywne. 

 

„Ferie Zimowe ”- impreza cykliczna. Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie organizuje  

dzieciom czas wolny od nauki. Zazwyczaj są to różnorakie zajęcia i atrakcje odbywające 

się na miejscu, w domu kultury. Chcemy rozbudzić w dzieciach ciekawość świata, 

poszerzyć aspekty kulturalne, nie zapominając przy tym o aktywności fizycznej.  

W ramach akcji odbywają różne wycieczki, do kina,  parku trampolin czy na basen. 

 

Dzień Kobiet w GOK Puchaczów – impreza cykliczna. Uroczystość skierowana do 

mieszkanek Gminy Puchaczów, podczas której przygotowywane są koncerty, pokazy  

i warsztaty kosmetyczne oraz inne atrakcje towarzyszące.  

 

Wojewódzki Konkurs Recytatorski – GOK Puchaczów przeprowadza eliminacje na 

szczeblu gminnym w edycji wiosennej oraz jesiennej. Uczestniczą w nim dzieci  

i młodzież z terenu gminy. Celem konkursu są: rozwijanie zdolności recytatorskich, 
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zainteresowanie uczniów poezją, dostrzeganie humoru w utworach poetyckich, zachęcanie 

dzieci do przezwyciężania własnej nieśmiałości poprzez występy przed publicznością, 

uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.  

 

Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – impreza cykliczna odbywająca się 

w maju, skierowana jest do solistów oraz zespołów wokalnych z terenu gminy. Celem 

konkursu jest doskonalenie warsztatu wokalnego młodych wokalistów, propagowanie 

kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja piosenki i jej walorów 

artystycznych, jak i wychowawczych. 

 

Dzień Dziecka z GOK Puchaczów „Wszystkie dzieci nasze są”. Każdego roku z okazji 

Dnia Dziecka organizujemy festyn z atrakcjami dla dzieciaków z naszej gminy. 

Przygotowujemy różne atrakcje, malowanie twarzy, dmuchańce i nieco słodkości. Są też 

konkursy z nagrodami, gry i zabawy.  

 

Dni Puchaczowa - wydarzenie cykliczne odbywające się po połowie czerwca. Otwarta 

impreza plenerowa dla mieszkańców gminy, podczas której mają miejsce koncerty, 

pokazy, występy, rozgrywki sportowe oraz inne atrakcje, tj. stoiska degustacyjne  

i rękodzieło. Gościmy wiele ciekawych zespołów, kapel, kabaretów i innych artystów  

poza naszej gminy. Wspólne świętowanie to też okazja, aby swój dorobek artystyczny 

zaprezentowali lokalni artyści, seniorzy oraz młodzież szkolna, co stało się już naszą 

tradycją. 

 

Wakacje z GOK Puchaczów. Wakacje w Puchaczowie organizowane są przez GOK  

w Puchaczowie we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Puchaczowie  

i instruktorami Orlików z Gminy Puchaczów. Trwają one przez cały lipiec. W ramach tego 

wypoczynku organizujemy wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Należy wymienić choćby 

wyjazdy do kina, na basen, trampoliny, rajdy rowerowe, wyprawy do parku linowego, 

rozgrywki sportowe na Orliku, czy warsztaty plastyczne. Odwiedzamy również ciekawe 

miejsca na licznych wycieczkach. W sumie z tej oferty korzysta około 80. dzieciaków, 

cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem. 

 

Dożynki Gminne. Współorganizacja uroczystości Dożynek polegająca głównie na 

współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich w celu przygotowania wieńców dożynkowych  

oraz dopracowania składu korowodu dożynkowego. Przygotowanie wszelkiej dekoracji 

oraz organizacja poczęstunku dla gości oraz uczestników imprezy. Wsparcie techniczne  

i organizacyjne całości przedsięwzięcia. 

 

Rozświetlenie Parku w Puchaczowie. Każdego roku w  grudniu  w Parku w Puchaczowie 

odbywa się rozświetlenie iluminacji świątecznych. Uroczyste rozświetlenie Parku 

przyciąga tłumy mieszkańców Gminy Puchaczów. Spotkanie obfituje w gry i zabawy na 

świeżym powietrzu przy wesołej świątecznej scenerii oraz słodkiego poczęstunku  

i upominków. 

 

Spotkanie z Mikołajem w Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej. Już kilka razy mieliśmy 

przyjemność i zaszczyt koncertować na spotkaniu z Mikołajem w Dziecięcym Oddziale 

Oparzeń we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej  

w Łęcznej. Zaproszeni goście w oczekiwaniu na przyjazd św. Mikołaja mogli usłyszeć 



Strategia Rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy Puchaczów na lata 2021-2026 
 

Strona 25 
 

kilka piosenek dziecięcych, a także piękne kolędy i pastorałki. Występ wywołuje zawsze 

wiele wzruszeń i zostaje nagrodzony gromkimi brawami. 

 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem. Tradycyjnie co roku 6 grudnia w godzinach 

popołudniowych organizowane jest dla dzieci spotkanie ze św. Mikołajem. Oprócz 

najważniejszej i najbardziej oczekiwanej wizyty Mikołaja i wręczania prezentów, 

przygotowujemy inne atrakcje. Radosne zabawy i tańce z całymi rodzinami oraz słodki 

poczęstunek. Zwykle w tym spotkaniu uczestniczy ok. 50 dzieci z rodzinami.   

 

Spotkanie Opłatkowe. Uroczyste spotkanie świąteczne kierowane do władz gminnych, 

Rady Gminy, sołtysów, KGW i OSP z terenu gminy. Zapraszani są również kierownicy 

oraz dyrektorzy jednostek gminnych. W atmosferze świąt, przy tradycyjnych potrawach, 

modlitwie i dźwiękach kolęd wszyscy składają sobie życzenia.   

 
Źródło: Dane GOK w Puchaczowie. 

 

Oprócz wymienionych wyżej wydarzeń, nie wymienione zostały warsztaty plastyczne dla 

kobiet „Okiem kobiety”, konkursy międzyszkolne tj.: RAMBIT, SUDOKU organizowane dla 

młodzieży szkolnej, które odbywają się kilka razy w roku. W naszej ofercie znajdują się też 

propozycje dla członkiń KGW z terenu gminy, są to głównie wycieczki oraz wyjazdy na 

koncerty czy kabaret. Nie zostały też wyszczególnione konkursy, w których bierze udział 

młodzież i dzieci uczęszczające na nasze zajęcia rozwijające, są to konkursy: plastyczne, 

tańca, oraz festiwale muzyczne i wokalne. Takich wydarzeń jest kilkanaście w ciągu roku.      

GOK w Puchaczowie oprócz zadań planowanych jest również współorganizatorem 

innych wydarzeń kulturalnych. Aktywnie uczestniczymy w przygotowaniach uroczystości 

organizowanych przez Urząd Gminy Puchaczów, Ochotnicze Straże Pożarne i Koła 

Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. 

 

 

Biblioteki 
Działalność w sferze kultury upowszechniana jest również przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Puchaczowie oraz jej Filię w Ciechankach. Działalność bibliotek służy 

zaspakajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców, upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i 

wiedzy.  

 

Tabela 12 . Liczba czytelników zarejestrowanych w Bibliotece 

 

Rok 2017 2018 2019 

GBP Puchaczów 754 760 778 

Filia w Ciechankach 381 373 371 

Razem 1135 

 

1133 1149 

Źródło: Opracowanie własne GBP w Puchaczowie. 

 

Biblioteka zaspokaja potrzeby czytelnicze i informacyjne mieszkańców gminy 

Puchaczów,  a także części mieszkańców gmin sąsiadujących, którzy poszukując konkretnych 
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pozycji wydawniczych odnajdują je w naszym księgozbiorze. Nasze zbiory staramy się stale 

powiększać uzupełniając je zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami czytelników. Wiedzę 

taką często pracownicy biblioteki czerpią z rozmów z odwiedzającymi nas użytkownikami, 

którzy mówią o swoich upodobaniach. Udostępnianie zbiorów biblioteki, czy to w postaci 

wypożyczeń na zewnątrz, czy do korzystania na miejscu w bibliotece, to nie jedyne zadania 

realizowane przez Bibliotekę w Puchaczowie. Służy ona również swym użytkownikom 

pomocą w szeroko rozumianym rozwoju, ułatwia dostęp do potrzebnych informacji oraz 

kultury.  Gminna Biblioteka Publiczna w Puchaczowie i jej filia w Ciechankach w trakcie 

całego roku organizują i włączają się w wiele działań. W czasie roku szkolnego 

przeprowadzane są konkursy i zajęcia biblioteczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży  

z gminnych przedszkoli i szkół. Odbywające się lekcje biblioteczne uzupełniają szkolny 

program, bądź poszerzają wiedzę ogólną. 

Część przedszkolaków z gminy bierze udział w prowadzonej już od kilku lat akcji 

wypożyczania książek przez najmłodszych, która ma za zadanie wykształcić w maluchach 

nawyk korzystania z zasobów bibliotecznych. Biblioteka organizuje również wystawy oraz 

spotkania autorskie dla swoich młodszych i starszych czytelników, na które chętnie 

przychodzą szczególnie ci młodsi. 

 

Inicjatywy podejmowane na rzecz czytelników w GBP w Puchaczowie:  

− Spotkania autorskie, 

− Narodowe Czytanie, 

− „Mała książka wielki człowiek”, 

− Akcja „Książka dla Przedszkolaka”, 

− Tydzień Bibliotek, 

− Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, 

− Lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli.  

 

Inicjatywy podejmowane na rzecz czytelników w GBP w Puchaczowie Filia w Ciechankach: 

− Tłusty czwartek – spotkanie dla czytelników, 

− Narodowe Czytanie, 

− lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli, 

− Akcja dla przedszkolaków „Kosz pełen książek”, 

− „Mała Książka Wielki Człowiek”.  

 

 

3.6  Ochrona zdrowia 
 

 Podstawową opiekę medyczną mieszkańcom Gminy Puchaczów, a także 

mieszkańcom gmin ościennych zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Puchaczowie. Ośrodek mieści się w dużym, przestronnym  

i nowoczesnym budynku. Jest przystosowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt z myślą  

o świadczeniu usług w zakresie profilaktyki i rehabilitacji.  

 

80% zadeklarowanych osób stanowią mieszkańcy tut. gminy. Dostęp mieszkańców 

gminy do podstawowych usług medycznych funkcjonuje na poziomie bardzo dobrym. 
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Gminny Ośrodek Zdrowia SP ZOZ w Puchaczowie udziela świadczeń w zakresie: 

• Podstawowa Opieka Zdrowotna  (w zakresie usług lekarza rodzinnego i pediatry), 

• Opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń ginekologiczno-położniczych, 

• Świadczenia ogólnostomatologiczne, 

• Świadczenia z zakresu medycyny pracy, 

• Pracownia USG. 

 

Świadczenia z zakresu ochrony zdrowia realizowane w Gminie Puchaczów w 2017 r.: 

▪ Program zdrowotny pn.: „Program zdrowotny dla mieszkańców Gminy Puchaczów na 

lata 2015-2021”: 

− Konsultacje specjalistyczne chorób układu krążenia wraz z podstawową 

diagnostyką - badania diagnostyczne oraz konsultacje kardiologiczne i konsultacje 

chirurga naczyniowego; 

− Program profilaktyki cukrzycy - konsultacje specjalistyczne wraz z podstawową 

diagnostyką, badania diagnostyczne i konsultacje diabetologiczne; 

▪ „Biała Niedziela w Puchaczowie” - działania prozdrowotne, promowanie zdrowego 

stylu życia: 

− konsultacje lekarskie: dermatologiczne, ortopedyczne, pulmonologiczne, 

geriatryczne, neurologiczne, ginekologiczne, laryngologiczne, chirurgiczno-

urologiczne, kardiologiczne, okulistyczne; 

− badania diagnostyczne: EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, spirometria, 

badanie poziomu cukru we krwi, cytologia szyjki macicy, komputerowe badanie 

wzroku, badanie słuchu. 

Świadczenia z zakresu ochrony zdrowia realizowane w Gminie Puchaczów w 2018 r.: 

▪ „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 dla mieszkańców 

Gminy Puchaczów na lata 2018-2020” - badania diagnostyczne oraz konsultacje 

diabetologiczne i spotkania z dietetykiem; 

▪ „Biała Niedziela w Puchaczowie” - działania prozdrowotne, promowanie zdrowego 

stylu życia; 

▪ Konsultacje lekarskie: dermatologiczne, ortopedyczne, pulmonologiczne, geriatryczne, 

neurologiczne, ginekologiczne, laryngologiczne, kardiologiczne, okulistyczne; 

▪ Badania diagnostyczne: EKG, spirometria, badanie poziomu cukru we krwi, cytologia 

szyjki macicy, komputerowe badanie wzroku, badanie słuchu; 

▪ Badania diagnostyczne w kierunku osteoporozy oraz badanie słuchu. 

 

Świadczenia z zakresu ochrony zdrowia realizowane w Gminie Puchaczów w 2019 r.:  

▪ „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 dla mieszkańców 

Gminy Puchaczów na lata 2018-2020” - badania diagnostyczne oraz konsultacje 

diabetologiczne i spotkania z dietetykiem; 

▪ „Biała Niedziela w Puchaczowie” - działania prozdrowotne, promowanie zdrowego 

stylu życia; 

▪ Konsultacje lekarskie: dermatologiczne, ortopedyczne, pulmonologiczne, 

neurologiczne, ginekologiczne, laryngologiczne, kardiologiczne, okulistyczne, 

chirurgiczno-urologiczne; 

▪ Badania diagnostyczne: EKG, spirometria, badanie poziomu cukru we krwi, cytologia 

szyjki macicy, komputerowe badanie wzroku, badanie słuchu. 
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Od czerwca 2004 r. w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia funkcjonuje Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy sprawujący opiekę medyczną i pielęgnacyjną wobec osób przewlekle 

chorych, które wymaga stałej i całodobowej opieki.  

W ZOL znajdują się 34 łóżka dla pacjentów, którzy objęci są całodobową opieką 

medyczną z zakresu: leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji. Osoby przebywające w placówce nie 

wymagają już hospitalizacji, proces diagnozowania i leczenia operacyjnego został 

zakończony, ale ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz na 

brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru 

fachowego personelu.  

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Puchaczowie zapewnia także środki farmakologiczne, 

materiały medyczne, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, w miarę potrzeb 

świadczenia psychologa, logopedy oraz terapię zajęciową. 

Świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, 

koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi pacjent zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

Odział wyposażony jest w następujący sprzęt: 

• 34 wielofunkcyjne łóżka 

• 2 elektryczne podnośniki  

• Łóżko kąpielowe 

• Fotel kąpielowy 

• 5 materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych 

• 10 materacy przeciwodleżynowych 

• 2 kardiomonitory 

• 2 Spoty do monitorowania podstawowych funkcji życiowych 

• Ssaki  

• Koncentratory tlenu 

• Pompy żywieniowe 

• Pompy infuzyjne 

• Lampa do fototerapii 

• Aparat EKG 

• Defibrylator. 

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oferuje swoim podopiecznym terapię zajęciową, która ma 

na celu aktywizację podopiecznych oraz budowanie ich poczucia samoakceptacji. Zajęcia 

terapii zajęciowej mają na celu wyeliminowanie poczucia izolacji i osamotnienia. Terapia 

zajęciowa jest dobrowolna i realizowana poprzez następujące czynności: 

− Zajęcia plastyczne, np. malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wspólne 

tworzenie obrazu; 

− Codzienne spacery i zabawy ruchowe – także w sezonach jesiennych i zimowych; 

− Angażowanie podopiecznych w czynności związane z codziennym życiem. 

Pobudzanie zaradności i usamodzielnianie; 

− Nauka współżycia w grupie i środowisku; 

− Organizowanie koncertów i wydarzeń kulturalnych we współpracy z GOK, szkołą  

i przedszkolem; 

− Uczestnictwo w Mszy Świętej. 
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W ZOL zatrudniona jest fizjoterapeutka oferująca podopiecznym ćwiczenia bierne, 

czynno-bierne, wspomagane,  ćwiczenia w odciążeniu, z oporem, czynne, izometryczne, 

korekcyjne, nauka chodu, PNF, terapia manualna.  

 

W Gminie Puchaczów znajduje tylko jedna apteka, znaczna część mieszkańców realizuje 

recepty oraz zaopatruje się w lekarstwa w Łęcznej. 

 

 

 

3.7 Organizacje pozarządowe  
 

Działalność  organizacji  pozarządowych  jest  jednym  z  przejawów  włączania się 

instytucji trzeciego sektora w sprawy publiczne. Organizacje  pozarządowe, które  działają  

najczęściej  jako fundacje i stowarzyszenia odgrywają ogromną rolę, między innymi w 

pobudzaniu aktywności społeczności lokalnej. Podmioty te w istotny sposób wpływają na 

jakość życia mieszkańców w danej gminie.  

 

Organizacje pozarządowe  mają do odegrania podwójną  rolę: winny stać się 

stymulatorem społecznej aktywności, a zarazem wchłaniać wsparcie finansowe na cele 

lokalne niedostępne dla  samorządów  lokalnych (wiele funduszy UE i innych, zagranicznych 

i krajowych, przeznaczonych na cele spójne z celami strategii rozwoju lokalnego, jest 

dostępnych tylko dla organizacji pozarządowych). Trzeba zaznaczyć, że wśród organizacji 

pozarządowych można wyróżnić takie,  które nastawione są na cele społeczne, charytatywne, 

działające na rzecz kultury, sztuki i  sportu oraz angażujące się w sprawy wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.  

 

 

Tabela 13. Wykaz organizacji pozarządowy  z terenu gminy Puchaczów 

 

Nazwa organizacji Kontakt 

Stowarzyszenie  

„Nasza Świetlica – Pomocna 

Dłoń” w Ciechankach  

Ciechanki 53 

21-013 Puchaczów 

tel. 512076705 Przewodniczący, 

e-mail: dziadek1952@wp.pl 

www.pomocna-dlon.cba.pl 

Stowarzyszenie Aktywnych 

Kobiet w Jasieńcu 

Jasieniec 29 

21-013 Puchaczów 

tel. 609185194;  691047587 

e-mail: stowarzyszeniekobietjasieniec123@interia.pl 

Uczniowski Klub Sportowy 

przy Szkole Podstawowej 

w Ostrówku 

Ostrówek 154 

21-013 Puchaczów 

tel. (081) 75-76-485;  603873388 

e-mail: badmintonleczna@poczta.onet.pl 

Liga Obrony Kraju 

Lubelska Organizacja 

Wojewódzka LOK 

ul. Nałęczowska 25 

20-469 Lublin  

tel. (081) 5337890;  5337891;  516057787 

e-mail: lok@lol.pl 

mailto:pomocna-dlon@pomocna-dlon.cba.pl
http://www.pomocna-dlon.cba.pl/
mailto:badmintonleczna@poczta.onet.pl
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Uczniowski Klub Sportowy 

„Skarbek“ przy Gimnazjum  

w Puchaczowie 

ul. Mickiewicza 19 

21-013 Puchaczów 

tel (081) 75-75-154 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Torpedo Puchaczów” 

ul. Leśna 14  

21-013 Puchaczów 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Albertowie 

Albertów 69 

21-013 Puchaczów 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Brzezinach 

Brzeziny 133 

21-013 Puchaczów 

 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Ciechankach 

Ciechanki 55 

21-013 Puchaczów 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Kolonii Ciechanki 

Ciechanki 223G 

21-013 Puchaczów 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Nadrybiu 

Nadrybie Wieś 93 

21-013 Puchaczów 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Ostrówku 

Ostrówek 28 

21-013 Puchaczów 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Puchaczowie 

ul. Rynek 3 

21-013 Puchaczów 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Szpicy 

Szpica 65 

21-013 Puchaczów 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Turowoli 

Turowola 61 

21-013 Puchaczów 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Turowoli - Kolonia 

Turowola - Kolonia 43 

21-013 Puchaczów 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Wesołówce 

Wesołówka146 

21-013 Puchaczów 

Ochotnicza Straż Pożarna   

w Zawadowie 

Zawadów 20 

21-013 Puchaczów 

Koło Gospodyń Wiejskich 

w Albertowie 

Albertów 69 

21-013 Puchaczów  

Koło Gospodyń Wiejskich 
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„AKTYWNI MIESZKAŃCY" 
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ul. Rynek 3 
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Koło Gospodyń Wiejskich 

w Wesołówce  

Wesołówka  

21-013 Puchaczów  

tel.663499584 

e-mail: adrianaszubartowska138@gmail.com 
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Liga Ochrony Przyrody Koło 

przy Szkole Podstawowej 

w Ostrówku  

Ostrówek 154 

21-013 Puchaczów  

Liga Ochrony Przyrody Koło 

przy Zespole Szkół 

w Puchaczowie  

ul. Mickiewicza 19 

21-013 Puchaczów  

Polski Czerwony Krzyż Koło 

przy Zespole Szkół 

w Puchaczowie 

ul. Mickiewicza 19 

21-013 Puchaczów  

Źródło: Dane UG w Puchaczowie.  

 

Dla bieżącej pracy organizacji ważna jest współpraca z samorządem gminnym, jak 

również wzajemna wymiana doświadczeń.  

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie Gmina Puchaczów współpracuje z podmiotami i organizacjami 

pozarządowymi w różnych sferach życia publicznego.  

Współpraca odbywa się na podstawie zawieranych porozumień. Corocznie przyjmowany jest 

gminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

 Program współpracy określa m.in.: 

− cele główne i cele szczegółowe, 

− zasady współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, 

− zakres przedmiotowy i formy współpracy, 

− priorytetowe zadania publiczne, które do realizacji można zlecić organizacjom 

pozarządowym, 

− okres i sposób realizacji, 

− wysokość środków finansowych z budżetu gminy, przeznaczonych na realizację 

programu współpracy, 

− sposób oceny realizacji programu współpracy, 

− tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

złożonych w otwartych konkursach ogłaszanych przez gminę. 

Działania organizacji są wspierane w ramach konkursu ofert m.in. w zakresie:  

− ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wśród 

młodzieży, 

− upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

− kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.  

 

Dzięki podjętej współpracy z lokalnymi placówkami i organizacjami pozarządowymi 

działającymi w obszarze pomocy społecznej (Stowarzyszenie „Nasza Świetlica-Pomocna 

Dłoń”) możliwe jest pełniejsze zaspokajanie potrzeb, organizacja przedsięwzięć dla różnych 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Stowarzyszenie „Nasza Świetlica - Pomocna Dłoń” podejmuje działania w zakresie 

zwalczania patologii społecznych, szerzenia kultury, sztuki, tradycji, a także realizuje zadania 

w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 

Wśród celów Stowarzyszenia można wyróżnić:  

− promowanie postawy zaangażowania na rzecz drugiego człowieka – szczególne dzieci  

i młodzieży z niepełnosprawnością, narażonych na różnego rodzaju dysfunkcje, 

pozbawionych odpowiedniej opieki; 
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− wspomaganie rodziców i opiekunów w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych; 

− pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych 

oraz wspieranie rodzin wielodzietnych; 

− współdziałanie w poszerzaniu oferty i zwiększania atrakcyjności imprez rekreacyjnych, 

kulturalno-rozrywkowych i sportowych dla dzieci z rodzin zagrożonych dysfunkcją 

jako alternatywy dla niekorzystnych zjawisk (np. uzależnienia, nuda, itp.); 

− inspirowanie do pracy nad sobą i wskazywanie pozytywnych wzorców w dziedzinach 

rozwoju integralno-intelektualnego, duchowego, fizycznego i emocjonalnego;  

− współpraca z organizacjami, związkami i z instytucjami społecznymi, które zajmują się 

podobnymi problemami.  

 

Powyższe cele stowarzyszenie realizuje głównie poprzez prowadzenie  świetlic 

profilaktyczno- wychowawczych na terenie Gminy Puchaczów. 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach może pochwalić się tradycjami, ponieważ, 

powstało w 1937 r. Praca Koła opiera się na działalności kulturalno-rozrywkowej  

i społecznej. Członkinie organizują imprezy Sylwestrowe, Noworoczne, Andrzejkowe, 

Ostatki, Dzień Kobiet i Wigilię Wiejską.  Uczestniczą w warsztatach kulinarnych, 

wycieczkach, majówkach, wyjazdach do SPA, kina, teatru, na pożegnanie lata, itp. 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Koło skupia się na integracji wsi, poprzez 

przywracanie tradycji zwyczajów ludowych. Dzięki pozyskanym środkom z programu 

„Lubelskie Lokalne Mikrodotacje FIO” panie z KGW zrealizowały projekt „Wiejskie Wesele 

Lubelskie kluczem do integracji mieszkańców wsi Brzeziny” Koło bierze udział w licznych 

wyjazdach, konkursach i uroczystościach gminnych. 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Ciechankach powstało w 1962 r. Członkinie Koła 

pieczołowicie dbają o rozwój wsi, podnoszą tym samym standard życia wszystkich 

mieszkańców. Koło Gospodyń  Wiejskich jest cenną organizacją, pielęgnującą rodzime 

tradycje, organizują życie społeczne i kulturalne polskiej wsi. Własnym przykładem panie 

pokazały, że razem można naprawdę dokonać wielkich rzeczy, a współpraca z władzami 

i innymi organizacjami pozwala w pełni te cele realizować. Ile wydarzeń jest w historii KGW, 

które spajają całe pokolenia. Ile radości i wzruszeń, ale również trosk i trudów.  

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Ciechanki Kolonia powstało w 1995 r. KGW  

w Ciechankach Kolonia zrzesza kobiety, które chcą poprawić coś w swoim najbliższym 

otoczeniu. Jego  celem jest różnorodna działalność gospodarcza i handlowa, m.in. mała 

gastronomia, turystyka, organizowanie pracy nakładczej, promowanie i sprzedaż wyrobów 

rękodzieła ludowego i artystycznego. Zakres działań organizacji KGW jest systematycznie 

wzbogacana o nowe inicjatywy i dostosowywanie do zmieniających się warunków. 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Nadrybiu broniło praw, reprezentowało interesy i działało 

na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Obecnie 

KGW inicjuje różnorodną działalność gospodarczą i handlową, jak przetwórstwo rolno-

spożywcze, mała gastronomia, turystyka, organizowanie pracy nakładczej, promowanie  

i sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego. Działalność ta służy pozyskiwaniu 

środków na finansowanie podejmowanych inicjatyw socjalnych, a także działalność 

kulturalno-oświatową oraz inne formy radzenia sobie w warunkach gospodarki rynkowej. 
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Jedną z najbardziej popularnych i najstarszych form działalności KGW jest prowadzenie 

wypożyczalni sprzętu gospodarstwa domowego i punktów pomocy gospodarczej. 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasieńcu  to  dobrowolna, samorządna i niezależna 

społeczno-zawodowa organizacja kobieca. Której działalność koncentruje się na pięciu 

aspektach: pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku 

dzieci i młodzieży, działaniu na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin 

wiejskich, rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa 

domowego i zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i 

kultywowaniu folkloru. KGW Jasieniec przekształciło się w Stowarzyszenie Aktywnych 

Kobiet w Jasieńcu. 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrówku zaczęło swoją działalność w 1964 r.. Od początku 

swego istnienia jednym z najważniejszych zadań Koła było pielęgnowanie polskiej tradycji 

i przekazywanie kolejnym pokoleniom. Aktywność kobiet, które mając kreatywne i pełne 

pomysłów spojrzenie na tego typu działalność, z entuzjazmem przez te wszystkie lata 

promowały sztukę ludową. Panie mają ogromne serce, nie tylko do gotowania, czy 

prowadzenia domu. To dzięki ich charyzmatycznej pracy, chęci do działania i zaangażowaniu, 

organizacja przetrwała tyle lat i wciąż aktywnie działa. 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi powstało w 1962 r. Jest cenną organizacją, 

ponieważ nie tylko pielęgnuje rodzimą tradycję, ale również dzieli się swoim 

doświadczeniem i umiejętnościami, organizuje życie społeczne mieszkańcom, co wpływa na 

integrację lokalnej społeczności. Członkinie KGW działają, aby szerzyć kultury i  

pielęgnować jak również ocalić od zapomnienia tradycję i zwyczaje związane z polską wsią. 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Szpicy zaczęło istnie w 1961 r. Członkinie kultywują 

miejscową tradycję, propagują zdrowy i aktywny styl życia, promują lokalne środowisko, 

integrują się po przez organizowanie warsztatów oraz innych spotkań inicjujących 

przedsięwzięcia w swojej miejscowości. Zakres działalności organizacji KGW jest 

systematycznie wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowywany do zmieniających się 

warunków. Działalność ta we wsiach i gminie  prowadzona jest w ramach współpracy z 

organizacjami młodzieżowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, spółdzielczością wiejską, 

organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz instytucjami obsługującymi 

wieś i rolnictwo. 

 

Koło Gospodyń w  Wesołówce powstało w latach 50-tych ubiegłego stulecia. Zakres 

działalności organizacji KGW jest systematycznie wzbogacany o nowe inicjatywy  

i dostosowywany do zmieniających się warunków. Działalność ta we wsiach i gminach 

prowadzona jest w ramach współpracy z organizacjami młodzieżowymi, ochotniczymi 

strażami pożarnymi, spółdzielczością wiejską, organami samorządu terytorialnego i 

administracji rządowej oraz instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo. 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadowie powstało w 1967 r. Organizacja jest otwarta dla 

innych. Koło wychodzi z wieloma inicjatywami na zewnątrz. Uczestniczy w życiu 

miejscowości i Gminy Puchaczów. Jest widoczne podczas świąt kościelnych i uroczystości 

gminnych. Koło współpracuje z innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy 
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Puchaczów. Panie z KGW posiadają stroje ludowe regionu lubelskiego, w których prezentują 

swoją wieś na uroczystościach kulturalno-oświatowych i kościelnych. 

 

Koło Aktywnych Kobiet w Turowoli poszerza swoją działalność, aktywne panie ze 

środków Funduszu Sołeckiego zakupiły stroje ludowe na wzór regionu lubelskiego, w których 

już wystąpiły podczas uroczystości w Kościele z okazji Święta Wniebowstąpienia 

Najświętszej Marii Panny. Pierwszy raz w nowym składzie przystąpiły do tworzenia wieńca 

dożynkowego, do którego wykonania chętnie i aktywnie zgłaszają się mieszkanki wsi. 

Inicjatyw jest wiele, Panie zorganizowały już festyn rodzinny oraz biesiadę dla mieszkańców 

wsi. Takie imprezy były doskonałą okazją do uporządkowania placu zabaw czy terenów przy 

remizie strażackiej. Mieszkańcy chętnie angażowali się do pomocy. Panie pozyskują środki, 

które chcą przeznaczyć na zorganizowanie spotkania z Mikołajem dla dzieci ze swojej 

miejscowości. Takie spotkania integrują mieszkańców, rodzą się nowe pomysły, każdy chce 

wspomóc działalność młodego koła, które dopiero zaczyna się rozwijać.  

 

Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet w Puchaczowie zainicjowało swoją działalność  

w dniu 9.07.2018 r. Stowarzyszenie ma na celu współpracę przy realizacji wspólnych 

przedsięwzięć oraz promowanie tradycji i twórczości naszej gminy i regionu. Członkinie 

uczestniczą w majówkach, festynach, świętach Dnia Kobiet, Dożynkach, gdzie prezentują 

wykonane wieńce dożynkowe, przygotowują potrawy i ciasta. Ich starania mają także odbicie 

w nagrodach, zajmują miejsca na podium w różnorakich konkursach. Członkostwo  

w Stowarzyszeniu jest dobrowolne i niezarobkowe.  

 

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Puchaczów powstało w 2012 r. To przede wszystkim 

ludzie, którzy chcą aktywnie działań na rzecz lokalnej społeczności, pielęgnować polską 

tradycję,  rodzimą kulturę i dbać o lokalny rozwój. Ponadto Stowarzyszenie wspiera aktywnie 

integrację środowisk wiejskich poprzez ich aktywność kulturalną rekreacyjną i towarzyską. 

Podejmuje, realizuje i propaguje wdrażanie wszelkich inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i 

artystycznych. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na terenie gminy, a zwłaszcza z jednostkami ochotniczych staży pożarnych. 

 

Dane jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Puchaczów: 

- OSP Albertów: 

Rok założenia: 1961, 

Siedziba: Albertów 69, 

Liczba członków: 40, w tym 8 kobiet, 

Wyposażenie, m.in.: samochód GBA 4/28 na podwoziu IVECO Magirus FM 192, zestaw PSP 

R1, pilarki spalinowe do drewna i betonu, motopompy do wody czystej i szlamowe. 

Udział w działaniach ratowniczych: w 2019 r. - 11 pożarów. 

 

- OSP Brzeziny: 

Rok założenia: 1923, 

Siedziba: Brzeziny 133, 

Liczba członków: 47, w tym 7 kobiet, 

Wyposażenie, m.in.: samochód operacyjny Volkswagen Transporter T4, motopompy do wody 

czystej, pilarka spalinowa do drewna. 
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- OSP Ciechanki: 

Rok założenia: 1963, 

Siedziba: Ciechanki 55, 

Liczba członków: 42, w tym 3 kobiety, 

Wyposażenie, m.in.: samochód GCBA 5/25 na podwoziu Mercedes Benz 1619, zestaw 

ratownictwa technicznego LUCAS Kombi, zestaw PSP R1, pilarki spalinowe do betonu i do 

drewna, motopompy do wody czystej i szlamowe, agregat prądotwórczy, 

Udział w działaniach ratowniczych w 2019 r. - 23 pożary, 4 miejscowe zagrożenia. 

 

- OSP Kolonia Ciechanki: 

Rok założenia: 1959, 

Siedziba: Ciechanki 223G, 

Liczba członków: 19, 

Wyposażenie, m.in.: samochód operacyjny Volkswagen Transporter T4, motopompy do wody 

czystej. 

 

- OSP Nadrybie: 

Rok założenia: 1962, 

Siedziba: Nadrybie Wieś 93, 

Liczba członków: 20, 

Wyposażenie, m.in.: samochód GBA 2,5/16 na podwoziu Star 244, motopompy do wody 

czystej i szlamowe, pilarka spalinowa do drewna. 

 

- OSP Ostrówek: 

Rok założenia: 1933, 

Siedziba: Ostrówek 28, 

Liczba członków: 36, 

Wyposażenie, m.in.: samochód GCBA 5/36 na podwoziu SCANIA P340, Quad 

OutlanderCan-Am 6x6 z agregatem wysokociśnieniowym, motopompy do wody czystej i 

szlamowe, pilarki spalinowe do drewna i betonu, agregat prądotwórczy, ciężki technicznego 

zestaw ratownictwa technicznego LUCAS, zestaw PSP R-1, defibrylator AED, 

Udział w działaniach ratowniczych w 2019 r. - 49 pożary, 10 miejscowe zagrożenia. 

W 2001 r. jednostka włączona w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

 

- OSP Puchaczów: 

Rok założenia: 1918, 

Siedziba: ul. Rynek 3, Puchaczów, 

Liczba członków: 64, w tym kobiet 9, 

Wyposażenie, m.in.: samochód GBA 2,5/32 na podwoziu MAN TGM 13.280, lekki samochód 

ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Ford RANGER, motopompy do wody czystej i szlamowe, 

zestawy ratownictwa technicznego LUCAS (średni i kombi), zestawy PSP R-1, defibrylator 

AED, agregaty prądotwórcze, łódź motorowa z silnikiem spalinowym, sanie do ratownictwa 

lodowego, pilarki spalinowe do drewna i betonu, 

Udział w działaniach ratowniczych w 2019 r. - 54 pożary, 24 miejscowe zagrożenia. 

W 1995 r. jednostka włączona w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

OSP prowadzi Strażacką Izbę Tradycji, w której gromadzi sprzęt i pamiątki związane  

z działalnością jednostki (m.in. sztandar wykonany w 1923 r.). 
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- OSP Szpica: 

Rok założenia: 1963, 

Siedziba: Szpica 65, 

Liczba członków: 29, 

Wyposażenie, m.in.: samochód operacyjny na podwoziu Mercedes Benz VITO, motopompy 

do wody czystej, pilarka spalinowa do drewna. 

 

- OSP Turowola: 

Rok założenia: 1960, 

Siedziba: Turowola 61, 

Liczba członków: 17, 

Wyposażenie m.in.: motopompy do wody czystej. 

 

- OSP Turowola-Kolonia: 

Rok założenia: 2013, 

Siedziba: Turowola-Kolonia 43, 

Liczba członków: 31, w tym 5 kobiet, 

Wyposażenie m.in.: lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Fiat DUCATO, 

motopompa do wody czystej, agregat wysokociśnieniowy, pilarka spalinowa do drewna. 

 

- OSP Wesołówka: 

Rok założenia: 2012, 

Siedziba: Wesołówka 71, 

Liczba członków: 28, w tym 4 kobiety, 

Wyposażenie, m.in.: samochód gospodarczy na podwoziu Ford TRANSIT , motopompa do 

wody czystej.  

 

- OSP Zawadów: 

Rok założenia 1967, 

Siedziba: Zawadów  

Liczba członków: 22, 

Wyposażenie, m.in.: motopompy do wody czystej 

 

Ochotnicze Straże  Pożarne z terenu Gminy Puchaczów skupiają około 395 druhów i 36 

druhen. 

 

 

 

3.8  Promocja Gminy Puchaczów 
 

Działania promocyjne jednostki samorządu terytorialnego winne być nakierowane na 

otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne, co oznacza opracowanie i stosowanie systemu 

informowania i promowania przedsięwzięć samorządu wobec społeczności lokalnej i 

szerszego kręgu odbiorców spoza terytorium gminy. System wewnętrznej promocji polega na 

komunikacji władz samorządowych z lokalną społecznością oraz włączanie przedstawicieli 

tej społeczności w proces współuczestnictwa w rozwiązywaniu spraw  publicznych i proces 

planowania strategii rozwoju.    
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Promocja zewnętrzna nakierowana jest na inicjowanie i prowadzenie współpracy 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przyciąganie  kapitału prywatnego, 

turystów i zachęcanie do osiedlania się na terytorium gminy osób spoza jej terenu, a także 

tworzenie warunków skłaniających do powstrzymania się przedstawicieli lokalnej 

społeczności (zwłaszcza  młodych) do emigracji poza terytorium gminy.    

 

Promocja w przypadku Gminy Puchaczów prowadzona  jest następującymi narzędziami: 

− gadżety, foldery, plakietki, ulotki, 

− strona internetowa, serwis społecznościowy Facebook, 

− udział w imprezach lokalnych i regionalnych, 

− biuletyn dotyczący spraw lokalnych, dwumiesięcznik „Puchaczów - wieści z Gminy”,   

prezentujący informacje i aktualności. Publikacja dostępna jest w miejscach 

publicznych nieodpłatnie, 

− w Urzędzie Gminy dostępne są dla osób przyjezdnych ulotki i foldery, zawierające 

informacje o gminie, w tym dane teleadresowe głównych instytucji. 

 

Realizowane zadania, projekty związane z promocją Gminy Puchaczów: 

− Wynajem iluminacji świątecznych oraz organizacja uroczystego rozświetlenie Parku, 

podczas którego organizowane są gry i zabawy dla rodzin połączone ze słodkim 

poczęstunkiem; 

− Organizacja Dożynek Gminnych - największe święto rolników będące 

ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich 

najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów; 

− Organizacja Rajdów Rowerowych, mających na celu poznanie walorów turystycznych 

gminy oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez  aktywność sportową; 

− Gminny Dzień Seniora w Puchaczowie - funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”  

w Bogdance zainspirowało Gminę Puchaczów do uroczystego obchodzenia święta 

wszystkich seniorów z naszej gminy. Na uroczystość tę zapraszani są mieszkańcy, 

gdzie mogą obejrzeć część artystyczną z udziałem  seniorów z Dziennego Domu 

„Senior+”, wysłuchać prelekcji  dotyczącej tematyki senioralnej, wziąć udział w 

konkursach oraz innych przygotowanych inicjatywach; 

− Opracowanie i wydawanie Biuletynu gminnego pn.: „Puchaczów-wieści z gminy”- 

dwumiesięcznik, który jest bezpłatnie udostępniany mieszkańcom gminy w formie 

papierowej w ilości 1000 egzemplarzy oraz elektronicznej umieszczonej na stronie 

internetowej, aby każdy miał szansę zapoznać się z aktualnym wydaniem. Biuletyn 

zawiera ważne informacje dot. wydarzeń gminnych, działalności gminnych jednostek 

organizacyjnych, placówek oświatowych, stowarzyszeń, itp.; 

− Ławka Niepodległości dla samorządów, która powstała w odpowiedzi na konkurs 

ogłoszony przez  Ministra Obrony Narodowej na realizację zadań związanych z 

budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w 

formie Ławek Niepodległości – ławek pomnikowych upamiętniających 100. rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Ławka została umieszczona w samym 

centrum Puchaczowa - w Parku; 

− Wymiana młodzieży polsko-węgierskiej. W ramach nawiązanej współpracy w 2019 r.  

doszło do wzajemnych wizyt młodzieży szkolnej i ich opiekunów. Wyjazdy miały na 

celu szeroko rozumianą integrację oraz poznanie wzajemnych kultur i tradycji; 

− Patronat Wójta Gminy Puchaczów - w trakcie roku placówki oświatowe zgłaszają 

zapotrzebowanie na objęcie swoich uroczystości lub konkursów patronatem wójta. 
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Tabela 14. Inwestycje gminne i zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w latach 2017- 2019 

 

 

Inwestycje gminne i zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w latach 2017- 2019 

 

 

Projekt pod nazwą: „Odnawialne źródła energii w gminie Puchaczów – montaż 

kolektorów słonecznych etap II” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IV: 

Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1: Wsparcie wykorzystania OZE, Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Inwestycja polegała 

na montażu 304 zestawów solarnych na budynkach prywatnych we wszystkich 

miejscowościach Gminy Puchaczów. Kolektory będą instalowane na dachach oraz 

ścianach budynków mieszkalnych i służyć będą do podgrzewania wody użytkowej.  

W ramach projektu zamontowane zostały zestawy kolektorów słonecznych 2, 3, 4 

płytowych. Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0074/16-00 z dnia 20.01.2017 r. Koszt 

dofinansowania operacji 2 554 670,25 zł. 

 

Projekt pod nazwą: „Odnawialne źródła czystej energii w gminie Puchaczów – 

montaż paneli fotowoltaicznych” dofinansowany w ramach Osi priorytetowej IV: 

Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1: Wsparcie wykorzystania OZE, Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020. Inwestycja polegać 

będzie na montażu 256 instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Puchaczów.  

W ramach projektu zamontowane zostaną zestawy o mocach: 3 KW, 5 KW, 10 KW. 

Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.04.01.00-06-0073/16-00 z dnia 2.08.2018 r. Koszt 

dofinansowania 2 969 572,75 zł. 

 

Projekt pn.: „Przywrócenie wspólnego dziedzictwa kulturowego bazą dla 

transgranicznej współpracy młodzieży i grup twórczych z Polski i Białorusi” 

(Restoration of common culture heritage as a base for youth and creative groups from 

Poland and Belarus cross-border cooperation) jest realizowany w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, cel tematyczny 

DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, 

Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii. Projekt jest realizowany na podstawie 

Umowy grantowej nr PLBU.01.01.00-06-0195/17-00 z dnia 3 sierpnia 2018 r. Jego 

liderem jest Gmina Puchaczów, a partnerem Wydział Pracy Ideologicznej, Kultury  

i Spraw Młodzieży Komitetu Wykonawczego Rejonu Lachowickiego. Kwota 

dofinansowania dla całego projektu to 2 375 000 EUR (89,45 % całkowitej wartości 

projektu), w tym kwota dofinansowania dla Gminy Puchaczów to 1 187 500 EUR. 

 

Projekt pn.: „Warsztaty kulinarne kluczem do integracji społeczeństwa lokalnego 

Gminy Puchaczów” dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczeństwo” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Głównym celem operacji była integracja społeczeństwa lokalnego na terenie LGD 

„Polesie” poprzez organizację cyklu warsztatów kulinarnych oraz podsumowującej 
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imprezy integracyjnej dla społeczności lokalnej gminy Puchaczów oraz obszaru LGD 

Polesie. Umowa o dofinansowanie nr: 00776-6935-UM0311714/18 z dnia 18.09.2018 r. 

Koszty dofinansowania operacji to 36 975,00 zł. 

 

Projekt pt.: „Rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród osób 50+ z terenu gminy 

Puchaczów”  dofinansowany w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji 

projektu grantowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski 

Południowo-Wschodniej”. Zadaniem projektu było przeprowadzenie szkoleń wśród osób 

50+ z Gminy Puchaczów oraz zakup 3 komputerów przenośnych zgodnie 

z minimalnymi wymaganiami. W ramach realizacji zadania zaplanowano 

przeprowadzenie 12 godzin szkoleniowych dla jednego uczestnika z podstaw obsługi 

komputera, podstawowych programów i poruszania się w Internecie. Umowa  

o powierzenie grantu nr 13/1/2018 z dnia 17.08.2018 r. Kwota dofinansowania 20 

138,00 zł. 

 

Projekt pn.: „Zmagania sportowe kluczem do integracji społeczności lokalnej” 

dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Głównym celem operacji była 

integracja społeczeństwa lokalnego na ternie LGD „Polesie” poprzez organizację zajęć 

aerobiku na Kompleksie Boisk Sportowych w Puchaczowie dnia 30.06.2019 r., rajdu 

rowerowego po terenie LGD Polesie organizowanego dnia 7.07.2019 r., testów 

biegowych wokół Kompleksu Boisk Sportowych w Ostrówku organizowanych 

14.07.2019 r. oraz podsumowującej imprezy sportowo-integracyjnej organizowanej  

w Parku w Puchaczowie 21.07.2019 r. Umowa o dofinansowanie nr: 00891-6935-

UM0311879/18 z dnia 24.12.2018 r. Koszty dofinansowania operacji wynoszą 32 968,00 

zł. 

 

Projekt pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w pasie drogi 

powiatowej nr 1809L w miejscowości Ciechanki – Ostrówek” dofinansowany w 

ramach Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 

7.3 Turystyka przyrodnicza., Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Lubelskiego  na lata 2014 – 2020. W ramach projektu powstała nowa ścieżka rowerowa 

o długości 2,3 km wraz z oświetleniem oraz małą architekturą w miejscowości 

Ciechanki-Ostrówek. Na stronie internetowej UG Puchaczów utworzony zostanie 

wirtualny spacer oraz zostanie udostępniony audioprzewodnik. Umowa  

o dofinansowanie nr: RPLU.07.03.00-06-0009/17-00 z dnia 13.03.2019 r. Koszty 

dofinansowania operacji 1 095 300,79 zł. 

 

Projekt pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków wiejskich w gminie Puchaczów 

w miejscowości Ciechanki na działce 1221/2 oraz działkach 361/3 i 361/31” 

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 

Efektywność energetyczna sektora publicznego. W ramach projektu została 

przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków w miejscowości 
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Ciechanki na działce 1221/2 oraz działkach 361/3 i 361/31, tj. Remizie OSP  

w Ciechankach Kolonii i Bibliotece w Ciechankach. Umowa o dofinansowanie nr: 

RPLU.05.02.00-06-0093/19-00 z dnia 30.10.2019 r. Koszty dofinansowania operacji  

433 498,23 zł. 

 
Źródło: Dane UG w Puchaczowie.  
 

 

 

Rozdział 4.  Pomoc społeczna  
 

Pomoc społeczną tworzą organy administracji rządowej i samorządowej, przy 

współudziale organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, kościoła, innych związków 

wyznaniowych, pracodawców oraz osób fizycznych. Pomoc społeczna ma na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

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

społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie jest gminną jednostką organizacyjną 

wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej. 

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie Puchaczów realizuje Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Środki na realizację zadań statutowych Ośrodka pochodzą z budżetu państwa – na 

zadania zlecone gminie i z budżetu gminy – na zadania własne.  

 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. 

 

    Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, 

znajdującym się  w trudnej sytuacji życiowej przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 

jednej z wymienionych okoliczności, tj.: sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, 

długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w 

przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm i narkomania, 

zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa. 

 

Krąg osób i rodzin korzystających z różnorodnych form wsparcia jest szeroki i 

odzwierciedla problemy występujące w gminie. Niejednokrotnie osoby i rodziny korzystają 

równocześnie z pomocy realizowanej przez inne podmioty (zasiłki rodzinne, stypendia 

szkolne, dodatki mieszkaniowe, itp.). 
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Pomoc społeczna polega w szczególności na: 

• przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń (pieniężnych bądź niepieniężnych), 

• pracy socjalnej, 

• prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

• realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej, 

• rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb.  

 

Udzielana pomoc kierowana jest do indywidualnego klienta/rodziny - mieszkańców 

gminy Puchaczów. Przyznanie pomocy następuje na podstawie złożonego wniosku, w formie 

decyzji administracyjnej. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym 

przeprowadzonym przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania/pobytu klienta 

/rodziny. Jedynie udzielenie świadczeń w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymaga 

wydania decyzji. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia 

przyznanych świadczeń, lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem może 

nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie 

niepieniężnej (świadczenia w naturze).  

 

Pomoc może być przyznana w różnych formach. Należy do nich system zasiłków 

pieniężnych, usług, pomoc rzeczowa, poradnictwo specjalistyczne i praca socjalna.  

 

Tabela 15. Powody korzystania z pomocy w latach 2017-2019 
 

 

Powód trudnej 

sytuacji życiowej 

2017 2018 

 

2019 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba  osób 

w rodzinach 

ubóstwo 50 

 

 

127 50 108 44 83 

sieroctwo 12 

 

 

43 10 27 7 25 

bezdomność 2 

 

2 1 1 1 1 

bezrobocie 38 

 

 

114 34 103 22 57 

niepełnosprawność 54 

 

 

142 53 117 54 90 

długotrwała lub 

ciężka choroba 

72 

 

 

192 65 152 73 120 
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potrzeba ochrony 

macierzyństwa i 

wielodzietności 

8 

 

 

 

38 5 28 6 39 

bezradność w 

sprawach 

opiekuńczych i 

prowadzenia gosp. 

domowego 

25 126 21 106 11 46 

alkoholizm 11 

 

 

     16 11       14      13      14 

trudności w 

przystosowaniu do 

życia po 

zwolnieniu z 

zakładu karnego 

1 1 0 0 1 1 

zdarzenia losowe 1 

 

 

4 2 4 2 3 

Źródło: Opracowanie własne OPS w Puchaczowie. 

 

 

W roku 2017 pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych  

i niepieniężnych objęto w gminie 122 rodziny (337 osób w rodzinach). Łącznie z pracą 

socjalną z pomocy skorzystały 284 rodziny (666 osób w rodzinach), natomiast pomocy 

wyłącznie w formie pracy socjalnej udzielono 162 rodzinom (329 osób w rodzinach). 

Rodziny te korzystały z szeroko rozumianej pomocy społecznej, tj. m.in. zasiłków 

pieniężnych, pracy socjalnej, poradnictwa socjalnego, rodzinnego, załatwiania spraw w 

urzędach, sądach, orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalania uprawnień do rent, 

emerytur, itp. 

Najczęstszym powodem przyznania pomocy było: 

• długotrwała lub ciężka choroba - 72,  

• niepełnosprawność - 54, 

• ubóstwo - 50, 

• bezrobocie - 38, 

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego - 25 rodzin, w tym rodziny niepełne - 12, rodziny wielodzietne 13, 

• sieroctwo - 12, 

• potrzeba ochrony macierzyństwa - 8 rodzin, w tym wielodzietność – 3 rodziny, 

• alkoholizm - 11, 

• sytuacja kryzysowa - 5, 

• bezdomność – 2, 

• przemoc w rodzinie – 2. 

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - 1. 

 

W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka 

przesłanek. 
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W roku 2018 pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 

objęto  w gminie 107 rodzin (272 osoby w rodzinach). Łącznie z pracą socjalną z pomocy 

skorzystało 245 rodzin (567 osób w rodzinach), natomiast pomocy wyłącznie w formie pracy 

socjalnej udzielono 138 rodzinom (295 osób w rodzinach). Rodziny te korzystały z szeroko 

rozumianej pomocy społecznej, tj. m.in. zasiłków pieniężnych, pracy socjalnej, poradnictwa 

socjalnego, rodzinnego, załatwiania spraw w urzędach, sądach, orzecznictwie do spraw 

niepełnosprawności, ustalania uprawnień do rent, emerytur, itp. 

Najczęstszym powodem przyznania pomocy było: 

• długotrwała lub ciężka choroba - 65,  

• niepełnosprawność - 53, 

• ubóstwo - 50, 

• bezrobocie - 34, 

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego - 21 rodzin, w tym rodziny niepełne - 10, rodziny wielodzietne - 11, 

• alkoholizm - 11, 

• sieroctwo - 10, 

• sytuacja kryzysowa - 6, 

• przemoc w rodzinie – 6, 

• potrzeba ochrony macierzyństwa – 5 rodzin, w tym wielodzietność – 3 rodziny, 

• bezdomność – 1, 

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - 1. 

 

W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka 

przesłanek. 
 

W roku 2019 pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 

objęto w gminie 96 rodzin (204 osoby w rodzinach). Łącznie z pracą socjalną z pomocy 

skorzystało 218 rodzin (462 osoby w rodzinach), natomiast pomocy wyłącznie w formie 

pracy socjalnej udzielono 122 rodzinom (228 osób w rodzinach). Rodziny te korzystały z 

szeroko rozumianej pomocy społecznej, tj. m.in. zasiłków pieniężnych, pracy socjalnej, 

poradnictwa socjalnego, rodzinnego, załatwiania spraw w urzędach, sądach, orzecznictwie do 

spraw niepełnosprawności, ustalania uprawnień do renty, emerytury, itp. 

Najczęstsze powody przyznania pomocy to: 

• długotrwała lub ciężka choroba - 73,  

• niepełnosprawność - 54, 

• ubóstwo - 44, 

• bezrobocie - 22, 

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego - 11 rodzin, w tym rodziny niepełne - 7, rodziny wielodzietne - 4, 

• alkoholizm - 13, 

• sieroctwo - 7, 

• potrzeba ochrony macierzyństwa – 6 rodzin, w tym wielodzietność – 6 rodzin, 

• sytuacja kryzysowa - 5, 

• przemoc w rodzinie – 5, 

• bezdomność – 1, 

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - 1. 

 



Strategia Rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy Puchaczów na lata 2021-2026 
 

Strona 44 
 

Tabela 16. Dane o osobach korzystających z pomocy społecznej w latach 2017- 2019 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

2017 2018 2019 

 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych – ogółem 

 

Liczba osób, którym przyznano decyzją 

świadczenie 

210 177 151 

Liczba świadczeń pieniężnych 108 66 

 

76 

Liczba świadczeń niepieniężnych 102 

 

90 75 

Liczba rodzin ogółem 122 

 

107 218 

Liczba osób w rodzinach 337 

 

272 432 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych – ogółem 

 

Liczba osób, którym przyznano decyzją 

świadczenie 

210 177 151 

Liczba rodzin ogółem 122 

 

107 96 

Liczba osób w rodzinach 337 

 

272 204 

 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych - ogółem 

 

Liczba osób którym przyznano decyzją 

świadczenie 

1 0 0 

Liczba rodzin 1 

 

0 0 

Liczba osób w rodzinach 4 

 

0 0 

Źródło: Opracowanie własne OPS w Puchaczowie 
 

 

Do najczęściej udzielanych świadczeń z pomocy społecznej należą świadczenia 

pieniężne, tj. zasiłek celowy, specjalny celowy, okresowy, stały oraz świadczenia 

niepieniężne, tj. praca socjalna, poradnictwo, pomoc rzeczowa, schronienie, posiłek, usługi 

opiekuńcze, dom pomocy społecznej, sprawienie pogrzebu. 
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Tabela 17. Liczba wybranych świadczeń przyznanych z pomocy społecznej w latach 2017- 

2019 

 

Wyszczególnienie  

 

2017 2018 2019 

zasiłki stałe 14 

 

16 17 

zasiłki okresowe 22 

 

23 16 

usługi opiekuńcze 12 

 

15 16 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

1 0 0 

Źródło: Opracowanie własne OPS w Puchaczowie 
 

 

Zadania własne gminy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej                    

w Puchaczowie 

 
 Udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym  

z terenu gminy.  

 

W związku z tym, że gmina ma obowiązek zapewnić schronienie osobom tego 

pozbawionym, Ośrodek jest zobowiązany do pokrywania kosztów pobytu naszych 

mieszkańców (bądź byłych mieszkańców, posiadających ostatnie miejsce zameldowania na 

terenie Gminy Puchaczów) w schroniskach i noclegowniach.  

W roku 2017 decyzją administracyjną na okres zimowy skierowano 1 osobę bezdomną  

do Ośrodka Pomocy Bliźniemu MARKOT - Stowarzyszenie MONAR w Chełmie.  

W 2018 roku Ośrodek skierował 1 osobę bezdomną do schroniska dla osób bezdomnych, 

która przebywała najpierw przebywała w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta  

w Chełmie, natomiast potem w Stowarzyszeniu MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych 

MARKOT w Chełmie.  

W okresie 1.01.2019 r. – 20.03.2019 r. 1 osoba bezdomna z terenu Gminy Puchaczów 

przebywała w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Chełmie prowadzonym przez 

Stowarzyszenie MONAR.  

 

 Zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci. 

 

Od 2014 roku obowiązywał wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Program był 

realizowany zgodnie z umową w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadania własnego gminy, zawartą z Wojewodą Lubelskim. Rada Gminy 

Puchaczów w dniu 28.01.2014 r. podjęła uchwałę w sprawie: podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, oraz określenia zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia udzielanie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Kryterium 



Strategia Rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy Puchaczów na lata 2021-2026 
 

Strona 46 
 

dochodowe uprawniające do pomocy wynosiło wówczas 771 zł dla osoby w rodzinie i 951 zł 

dla osoby samotnie gospodarującej (150%). 

Ponadto Rada Gminy przyjęła program osłonowy w zakresie dożywiania pt.: „Pomoc 

gminy Puchaczów w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który przewidywał m.in. 

udzielenie pomocy dla dziecka lub ucznia w formie posiłku na wniosek dyrektora szkoły lub 

przedszkola, bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji 

administracyjnej (liczba dzieci nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w 

poprzednim miesiącu kalendarzowym).  

 

Z tej formy wsparcia w 2017 r. skorzystało 14. dzieci. 

Środki wydatkowano w sposób następujący: 

− posiłki dla 93. osób (92. dzieci w placówkach oświatowych, 1 osoba dorosła w 

schronisku dla bezdomnych); wydano 28.951 posiłków.  

− zasiłki celowe na żywność - 41 rodzin. 

 

W roku 2018 Ośrodek realizował zadanie na podstawie wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020. Z tej formy wsparcia w 2018 r. skorzystało 15. dzieci. 

Środki wydatkowano w sposób następujący: 

− posiłki dla 90. osób (89. dzieci w placówkach oświatowych, 1 osoba dorosła  

w  schronisku dla bezdomnych).   

− zasiłki celowe na żywność - 34 rodziny. 

 

W roku 2019 Ośrodek realizował zadanie w zakresie dożywiania na podstawie rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2019-2023. Program ten jest kontynuacją 

poprzedniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Rada Gminy Puchaczów w dniu 28.12.2018 r. podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby 

objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Kryterium 

zostało podwyższone do 150%, czyli 792 zł dla osoby w rodzinie oraz 1.051,50 zł dla osoby 

samotnie gospodarującej.  

Ponadto Rada Gminy Puchaczów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu 

osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023, w ramach którego przewiduje się m.in. udzielenie pomocy dla dziecka lub 

ucznia w formie posiłku na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola, bez konieczności 

przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej (do 20% 

liczby uczniów dożywianych w poprzednim miesiącu kalendarzowym). Z tej formy wsparcia 

w 2019 r. skorzystało 11. dzieci. 

Środki wydatkowano w sposób następujący: 

− posiłki dla 57. osób (56 dzieci w placówkach oświatowych, 1 osoba dorosła w  

schronisku dla bezdomnych); wydano 6.955 posiłków; 

− zasiłki celowe na żywność - 39 rodzin (liczba osób w rodzinach 71); 

− dożywianie bezdecyzyjne 4.280,90 zł (na podstawie programu osłonowego). 
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  Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.  

 

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy  

z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe (701 dla osoby 

samotnej i 528 zł dla osoby w rodzinie) i stanowi dochód, bądź uzupełnienie dochodu tych 

osób do kryterium ustawowego. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, na które 

Ośrodek otrzymuje dotację z budżetu państwa.  

 

W 2017 roku Ośrodek wypłacał zasiłki stałe 14. osobom (13 samotnie gospodarujących,  

1 osoba pozostająca w rodzinie).  

W 2018 roku Ośrodek realizował świadczenia dla 16. osób (15 samotnie gospodarujących,  

1 osoba pozostająca w rodzinie). Wypłacono łącznie 163 świadczenia. 

W 2019 roku Ośrodek wypłacał zasiłki stałe 17. osobom (16 samotnie gospodarujących  

i 1 osoba pozostająca w rodzinie). Wypłacono łącznie 174 świadczenia.  

 

 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.  

 

Zasiłek okresowy adresowany jest do osób i rodzin bez dochodów, lub o dochodach 

niższych niż ustawowe kryterium dochodowe, oraz zasobach pieniężnych nie 

wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na 

długotrwałą chorobę, niepełnosprawność oraz bezrobocie, brak możliwości nabycia 

uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.  

W roku 2017 Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy 22. osobom (łącznie 96 

świadczeń), w tym z powodu: 

− bezrobocia: 16. osobom, 

− niepełnosprawności: 2. osobom, 

− długotrwałej choroby: 4. osobom. 

 

W roku 2018 Ośrodek przyznał decyzją zasiłki okresowe 23. osobom, (łącznie 76 

świadczeń), w tym z powodu: 

− bezrobocia: 14. osobom, 

− długotrwałej choroby: 9. osobom, 

 

W roku 2019 Ośrodek przyznał decyzją zasiłki okresowe 16. osobom, bądź rodzinom 

(łącznie 49 świadczeń), w tym z powodu: 

− bezrobocia: 9. osobom, 

− długotrwałej choroby: 6. osobom, 

− inne: 1. osobie. 

 

 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. 

 

Zasiłek celowy to świadczenie skierowane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, 

przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków  

i leczenia, opału, odzieży i obuwia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, 

koniecznych i niezbędnych drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także na pokrycie 

kosztów pogrzebu. 
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W roku 2017 Ośrodek przyznał zasiłki celowe 100. rodzinom (259 osób w rodzinach).               

W szczególnie trudnych i uzasadnionych sytuacjach, rodzinom, których dochód przekracza 

kryterium dochodowe przyznawane są specjalne zasiłki celowe.  

W roku 2018 Ośrodek przyznał zasiłki celowe 80. rodzinom (185 osób w rodzinach).                      

W szczególnie trudnych i uzasadnionych sytuacjach, rodzinom, których dochód przekracza 

kryterium dochodowe przyznawane są specjalne zasiłki celowe. Zasiłki specjalne celowe 

przyznano 23. rodzinom (liczba osób w rodzinach 49).  

W roku 2019 Ośrodek przyznał zasiłki celowe 67. osobom/rodzinom (159 osób  

w rodzinach). W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach 

przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy. Ten 

rodzaj pomocy przyznano 20. Osobom, bądź rodzinom (liczba osób w rodzinach 35).  

 

 

 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych   

w wyniku zdarzenia losowego.  

 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego to 

świadczenie, które może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty  

w wyniku zdarzenia losowego, np. pożaru, powodzi, itp. W takim przypadku zasiłek może 

być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.  

W roku 2017 Ośrodek przyznał 1 świadczenie rodzinie, która poniosła straty  

w budynku mieszkalnym z powodu huraganu. 

W roku 2018 Ośrodek przyznał 2 świadczenia rodzinom, które poniosły straty  

w lokalach mieszkalnych z powodu pożaru. 

W roku 2019 Ośrodek przyznał świadczenia również 2 osobom, które poniosły straty  

w budynku mieszkalnym w wyniku pożaru. 

 

7. Praca socjalna. 

 

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich 

środowisku społecznym. Jest prowadzona z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub 

wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Wiele działań realizowanych w 

ramach pracy socjalnej przynosi pozytywne efekty w postaci np. podjęcia przez klientów 

leczenia odwykowego, leczenia psychiatrycznego, otrzymania prawa do renty, uczestnictwa w 

zajęciach środowiskowego domu samopomocy lub Dziennego Domu „Senior+” w Bogdance, 

znalezienia zatrudnienia, podjęcia aktywności życiowej lub zawodowej poprzez udział w 

projekcie, uzyskania alimentów, usamodzielnienia się, bądź odejścia od systemu pomocy 

społecznej - choć na pewien czas. Można wówczas mówić o poprawie funkcjonowania rodzin 

lub osób korzystających z pomocy społecznej. Efektywność działań podejmowanych przez 

pracowników socjalnych jest trudno mierzalna, ponieważ nie zawsze jest możliwe przełożenie 

efektów działań na liczby. Jednym z instrumentów wykorzystywanych w pracy socjalnej jest 

kontrakt socjalny, który stanowi umowę pisemną między osobą korzystającą ze świadczeń a 

pracownikiem socjalnym. Kontrakt określa sposób współdziałania w rozwiązywaniu 

problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Taki sposób działania ma na 

celu pobudzenie większej aktywności klienta i działa mobilizująco na poszukiwanie 

samodzielnych rozwiązań.  

Mimo wielu starań pracowników Ośrodka zdarzają się osoby, które nie są otwarte na 

współpracę z pracownikiem socjalnym, oczekują jedynie pomocy finansowej. Nie są 
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zainteresowani rozwiązaniem trudnej sytuacji życiowej, bądź problemu. Traktują świadczenia 

jako im należne i reprezentują postawę roszczeniową. Wielu klientów pomocy społecznej nie 

wykazuje zainteresowania i motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej. Rodziny nie 

radzą sobie finansowo i są bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego i organizacji 

dnia codziennego. Dziedziczna staje się bieda i bierna postawa wobec nauki i pracy. 

Pracownicy w ramach pracy socjalnej starają się zmieniać te postawy i wskazywać klientom 

konieczność przejęcia przez nich odpowiedzialności za życie swoje i swojej rodziny. 

 

W roku 2017 ze wsparcia w formie pracy socjalnej skorzystały 284 rodziny (666 osób  

w rodzinach), natomiast pomocy wyłącznie w formie pracy socjalnej (bez świadczeń 

pieniężnych i niepieniężnych) udzielono 162. rodzinom (329 osób w rodzinach). 

W roku 2018 wsparcie w formie pracy socjalnej skierowano do 245. rodzin (567 osób  

w rodzinach), natomiast pomocy wyłącznie w formie pracy socjalnej (bez świadczeń 

pieniężnych i niepieniężnych) udzielono 138. rodzinom (295 osób w rodzinach). 

W roku 2019 ze wsparcia w formie pracy socjalnej skorzystało 218 rodzin (432 osoby  

w rodzinach), natomiast pomocy wyłącznie w formie pracy socjalnej (bez świadczeń 

pieniężnych i niepieniężnych) udzielono 122. rodzinom (228 osób w rodzinach). 

 

Tabela 18. Liczba świadczeń w formie pracy socjalnej 

Praca     

socjalna 

2017 2018 

 

2019 

liczba rodzin 284 245 218 

 

liczba osób     

w rodzinie 

666 567 432 

Źródło: Opracowanie własne OPS w Puchaczowie. 

 

8.  Poradnictwo socjalne. 

 

Wszyscy klienci objęci pomocą w formie pracy socjalnej otrzymywali równocześnie 

pomoc w zakresie poradnictwa socjalnego, dotyczącego uprawnień do pomocy  z innych 

systemów, uprawnień osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych. Poradnictwo jest 

działaniem, którego głównym celem jest stworzenie warunków do podejmowania przez 

klientów samodzielnych prób rozwiązywania swoich problemów, co wiąże się z 

wprowadzaniem szeroko rozumianych zmian w swoim życiu. 

 

9. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.  

 

Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych 

przyczyn wymagają pomocy innych osób w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,  

a rodzina takiej pomocy nie może udzielić.  

W 2017 r. Ośrodek zatrudniał 3 opiekunki na umowę o pracę w niepełnym wymiarze 

czasu pracy, oraz 1 opiekunkę na umowę zlecenie, które świadczyły usługi opiekuńcze 

łącznie u 12 podopiecznych. Zasady przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za nie 

reguluje Uchwała Rady Gminy Puchaczów z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie: 

„szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
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zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania”.  

W 2018 r. Ośrodek zatrudniał już 6 opiekunek na umowę o pracę średniorocznie 3 etaty,  

świadczące usługi opiekuńcze łącznie u 15 podopiecznych.  

W 2019 r. Ośrodek zatrudniał 6 opiekunek na umowę o pracę średniorocznie 3 etaty,  

świadczące usługi opiekuńcze łącznie u 16 podopiecznych. Zasady przyznawania usług 

opiekuńczych i odpłatności za nie reguluje Uchwała Rady Gminy Puchaczów  

z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie: „szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich 

pobierania”.  

 

Tabela 19. Liczba opiekunek zatrudnionych w OPS w poszczególnych latach 

 2017 2018 

 

2019 

Liczba opiekunek 3 - pełny wymiar 

1 - umowa zlecenie 

6 6 

Liczba 

podopiecznych,  

u których 

realizowano usługi 

opiekuńcze   

 

 

12 

 

 

16 

 

 

16 

Źródło: Opracowanie własne OPS w Puchaczowie. 

 

 

10. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca w domu. 

 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie 

można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do 

umieszczenia w domu pomocy społecznej. W roku 2017 nie wydano decyzji kierującej do 

domu pomocy społecznej. Natomiast w 2018 roku konieczne było skierowanie 2 

mieszkańców Gminy Puchaczów do domu pomocy społecznej. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt  

w domu pomocy społecznej są w kolejności: 

) mieszkaniec domu (70% swojego dochodu), 

) małżonek, zstępni prze wstępnymi,  

) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w 

wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy 

społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.  

Na pokrycie kosztów pobytu 2 mieszkańców w domach pomocy społecznej Ośrodek w 2018 

r. wydatkował 40.519,34 zł, natomiast w 2019 r. poniósł wydatki w kwocie 52.291,21 zł. 
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11. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.  

 

W roku 2017 Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób 

pobierających zasiłki stałe. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem 

własnym, na które Ośrodek otrzymuje dotację.  

W roku 2018 i 2019 Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób 

pobierających zasiłki stałe.  

 

12. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji 

potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców 

innych niż ubezpieczeni, którzy spełniają ustawowe kryterium dochodowe. 

W roku 2017 Ośrodek wydał 6 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres 90 dni, natomiast  2018 r. tą 

formą wsparcia objęto 4 osoby. Z kolei w 2019 r. z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby.  

 

13. Kierowanie osób wymagających pomocy i opieki do ośrodka wsparcia.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie w roku 2017 przeprowadzał wywiady 

środowiskowe i przygotowywał niezbędne dokumenty w celu kierowania osób  

z zaburzeniami psychicznymi (osoby chore psychiczne, osoby upośledzone umysłowo) do 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej – ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. W roku 2017 w zajęciach ośrodka wsparcia uczestniczyło 3 mieszkańców 

gminy Puchaczów. Z kolei w roku 2018 w zajęciach ośrodka wsparcia uczestniczyło 4 

mieszkańców gminy Puchaczów. W roku 2019 w zajęciach brało 7. mieszkańców Gminy 

Puchaczów.  

 

14. Dzienny Dom „Senior+” w Bogdance – jako ośrodek wsparcia dla seniorów. 

 

Dzienny Dom „Senior+” w Bogdance powstał w 2016 r. w ramach programu 

Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Gmina Puchaczów wzięła udział w 

konkursie (I Moduł) ogłoszonym przez MRPiPS – utworzenie i/lub wyposażenie oraz 

ewentualne zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”. Gmina 

Puchaczów otrzymała dotację na realizację projektu pt.: „Puchaczowska Akademia 

Aktywnego Seniora 60+” w kwocie 241.183,15 zł z przeznaczeniem na adaptację 

pomieszczeń po byłej szkole w Bogdance oraz wyposażenie.  Dom jest przeznaczony dla co 

najmniej 20 osób, pow. 60 r.ż., nieaktywnych zawodowo, będących mieszkańcami gminy 

Puchaczów. Celem strategicznym Programu ”Senior+” jest zwiększenie aktywnego 

uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. Cele szczegółowe to: 

11) rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania, 

12) poprawa jakości życia seniorów,  

13) zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości 

wynikających z wieku i stanu zdrowia,  

14) integracja społeczna środowiska seniorów, w tym rozwój działań samopomocowych,  

15) zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej.  

Dzienny Dom „Senior+” w Bogdance, na podstawie uchwały nr XXVI/163/16 Rady Gminy 
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Puchaczów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Puchaczowie, funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Puchaczowie. Pobyt w placówce jest częściowo odpłatny. Wysokość opłat 

ustalana jest w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji 

materialnej uczestnika. Zasady odpłatności za pobyt seniorów określa uchwała nr 

XXVII/170/16 Rady Gminy Puchaczów z dnia  29.12.2016 r. w sprawie: szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Bogdance.  

Podstawowy zakres usług świadczonych w Domu to m.in.: usługi socjalne (w tym 

posiłek), zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej/kinezyterapii, 

sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, klubowe, terapia zajęciowa, trening dnia 

codziennego, dowóz.  

W 2017 r. łącznie z usług Domu skorzystało 37 osób (na podstawie decyzji 

administracyjnej). Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. – 2 opiekunów (2 etaty), fizjoterapeuta  

i instruktor terapii zajęciowej na umowę zlecenie. Na realizację Programu Wieloletniego 

„Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2017 otrzymano dotację w kwocie 58.209,42, środki 

własne 140.059,43 zł. 

W 2018 r. łącznie z usług Domu korzystało 35 osób (na podstawie decyzji 

administracyjnych). Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r.: 2 opiekunów - 2 etaty, fizjoterapeuta 

- 1/4 etatu, terapeuta zajęciowy - ½ etatu, sprzątaczka – 3/8 etatu. W ramach współpracy z 

PUP w Łęcznej pozyskano stażystę na okres 6 miesięcy.  

 

Rada Gminy Puchaczów uchwałą Nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniła 

nazwę Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Bogdance na Dzienny Dom „Senior+” w 

Bogdance – dostosowanie do Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Uchwała 

weszła w życie 13.02.2019 r. 

W 2019 r. łącznie z usług Domu korzystały 34 osoby (na podstawie decyzji 

administracyjnych). Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. kształtowało się w sposób 

następujący: koordynator/opiekun 1 etat, opiekun 1 i ½ etatu, fizjoterapeuta ½ etatu, 

sprzątaczka 3/8 etatu. W sumie zatrudnionych było 6 pracowników, średniorocznie 3,625 

etatu, w tym 1 osoba przebywała na urlopie macierzyńskim. 

 

 Świadczenie usług asystenta rodziny.  

 

Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

w 2017 r. kontynuowano zatrudnienie asystenta rodziny. W celu pozyskania środków 

finansowych na zatrudnienie asystenta Ośrodek przystąpił do realizacji Programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.  

Asystenturą rodziny objęto łącznie 15 rodzin. Wprowadzenie asystenta rodziny przyniosło 

wymierne efekty w ogólnym funkcjonowaniu większości rodzin.  

W roku 2017 gmina nie współfinansowała kosztów pobytu w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej (żadne dziecko nie przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej). 

Natomiast poniesiono koszty związane z finansowaniem pobytu 2 dzieci w rodzinach 

zastępczych, tj. 8.627,97 zł (50% wydatków na opiekę i wychowanie). 

 

W roku 2018 asystenturą objęto łącznie 17 rodzin. Dzięki pracy asystenta u części rodzin 

zauważalne są wymierne efekty w ich ogólnym funkcjonowaniu. Zdarza się też, że mimo 

udzielanego wsparcia, mając na względzie dobro małoletnich dzieci konieczne jest 

wnioskowanie do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny (ograniczenie władzy 
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rodzicielskiej, nadzór kuratora sądowego). 

W styczniu 2018 r. decyzją sądu rodzinnego 1 dziecko z Gminy Puchaczów zostało 

umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach. W październiku 2018 r. 

zostało przeniesione do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistycznego. Koszty 

utrzymania dziecka w takiej placówce są znacznie wyższe. Zgodnie z ustawą o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina była zobowiązana do ponoszenia 10% kosztów 

utrzymania dziecka w placówce. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 4.541,70 zł. Ponadto 

poniesiono koszty związane z finansowaniem pobytu 2. dzieci w rodzinach zastępczych, tj. 

7.180 zł miesięcznie (50% wydatków na opiekę i wychowanie). 

 

W roku 2019 asystenturą objęto łącznie 13 rodzin. Poniesione wydatki na utrzymanie 

dziecka skierowanego w 2018 r. do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu 

specjalistyczno-terapeutycznego (30% kosztów) to kwota 22.783,67 zł. Zgodnie z ustawą 

Gmina Puchaczów od lutego 2020 r. była zobowiązana do ponoszenia 50% kosztów 

utrzymania dziecka w placówce, tj. 3.484,75 zł miesięcznie (pełny koszt 6.969,49 zł). 

Ponadto poniesiono koszty związane z finansowaniem pobytu 2. dzieci w rodzinach 

zastępczych, tj. 4.707,31 zł miesięcznie (50% i 10% kosztów). Łączny koszt wydatków to 

27.490,98 zł. 

 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Puchaczowie 

realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany  

z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pomoc w ramach POPŻ jest 

kierowana do osób, które z powodu niskich dochodów mają trudności w zapewnieniu sobie 

odpowiednich posiłków. Program jest uzupełnieniem działań gminy w zakresie udzielania 

pomocy żywnościowej najuboższym mieszkańcom, w większości przypadków adresowany 

jest do osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. Organizacją partnerską o zasięgu 

regionalnym odpowiedzialną za przekazywanie żywności poszczególnym gminom jest 

Fundacja Bank Żywności w Lublinie. Na poziomie Gminy Puchaczów organizacją partnerską 

odpowiedzialną za współpracę z Bankiem Żywności jest Ochotnicza Straż Pożarna w 

Puchaczowie.  

W roku 2017 rozdysponowano 13.548,04 kg żywności dla 324. osób (124 rodziny), 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W 2018 roku rozdysponowano 11.794,73 kg 

żywności dla 254. osób (122 rodziny), znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Natomiast w 2019 przekazano 7.934,96 kg żywności dla 274. osób (122 rodziny), 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

 

Zadania zlecone gminy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej                  

w Puchaczowie 

 
1. Karta Dużej Rodziny.  

 

Ośrodek realizuje zadanie zlecone w ramach rządowego programu dla rodzin 

wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Celem programu jest wspieranie rodzin 

wielodzietnych w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich poprzez ułatwienie im dostępu do 

różnego rodzaju usług i dóbr. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej 

posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, usługowej 



Strategia Rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy Puchaczów na lata 2021-2026 
 

Strona 54 
 

czy transportowej na terenie całego kraju.  

W roku 2017 wydano 51 kart dla 10. rodzin. W roku 2018 wydano 69 kart dla 16. rodzin.   

Z kolei w 2019 Ośrodek wydał 187 kart dla 73. rodzin. Nastąpił znaczny wzrost osób 

ubiegających się o KDR w związku z wprowadzeniem korzystniejszych przepisów. Łącznie, 

od chwili wejścia w życie programu, w Gminie Puchaczów wydano 670 KDR dla 167 rodzin.  

 

2. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

W roku 2017 Ośrodek obejmował 1 osobę (dziecko z Zespołem Aspergera – spektrum 

autyzmu) specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

w miejscu zamieszkania. Świadczenie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane ze 

środków zleconych. W celu realizacji zadania zatrudniono psychologa w ramach umowy 

cywilno-prawnej (umowa zlecenie). Usługi były realizowane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 

W następnych latach Ośrodek nie realizował zadania.   

 

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Gminny Zespół Interdyscyplinarny. 

 

Gmina Puchaczów realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie. Program obowiązywał w okresie 2016-2020, obecnie 

przygotowano program na kolejne lata 2021-2025, który został zatwierdzony Uchwałą Nr 

XXXI/220/21 Rady Gminy Puchaczów z dnia 26 lutego 2021 r.  

 Cel główny Programu to zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Gminie Puchaczów.  

Ustawowym zadaniem gminy, zawartym też w programie jest funkcjonowanie 

gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Puchaczowie realizuje swoje zadania na 

podstawie Uchwały Nr XVIII/113/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia 18.04.2012 r. w 

sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Kadencja Zespołu 

trwa 5 lat. Wójt Gminy Puchaczów Zarządzeniem Nr 32/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. powołał 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny na kolejną kadencję. Zespół liczył wówczas 15 osób, w 

skład GZI wchodzą przedstawiciele instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i 

rodziny. Zadaniem Ośrodka jest zapewnienie obsługi technicznej, administracyjnej i 

organizacyjnej GZI. 

 

Akcje i programy 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie każdego roku organizuje zbiórkę darów  

w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Do Akcji 

włączają się placówki oświatowe z terenu Gminy Puchaczów, Dzienny Dom „Senior+’  

w Bogdance oraz lokalni przedsiębiorcy. Zwykle wydarzeniu towarzyszy zbiórka prowadzona  

w sklepie w Puchaczowie oraz Turniej Halowej Piłki Nożnej zorganizowany we współpracy 

ze Szkolnym Klubem Wolontariatu i Urzędem Gminy.  
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W 2017 r. udało się zgromadzić 302,4 kg żywności oraz 53 kg pozostałych artykułów. 

Zebrane dary rzeczowe pracownicy socjalni tuż przed świętami Bożego Narodzenia 

przekazali 38. rodzinom wielodzietnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  

Z kolei w 2018 r. zebrano 112,03 kg żywności oraz 25,5 kg pozostałych artykułów, 

które przekazano 29. rodzinom wielodzietnym (80 dzieci). 

W 2019 r. w ramach 27. edycji Akcji dzięki ludziom dobrej woli udało się zebrać 51 

kg żywności, 19,5 kg słodyczy, 40 kg odzieży, 5 kg obuwia, 2 kg zabawek. Zebrane dary 

rzeczowe trafiły do 21. rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (54 dzieci). 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie podejmuje także wiele dodatkowych 

działań w celu podnoszenia jakości i poszerzenia usług świadczonych dla najuboższych i 

najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Puchaczów. Pracownicy socjalni pomagają 

w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania skierowania i umieszczenia w 

zakładzie opiekuńczo- leczniczym oraz przeprowadzają wywiady środowiskowe dla potrzeb 

innych ośrodków pomocy społecznej, wydają opinie oraz informacje dla potrzeb 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Policji, sądów, zakładów karnych i innych 

uprawnionych instytucji.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie - w ramach zawartego z Łęczyńskim 

Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych Porozumienia o współpracy partnerskiej na rzecz 

ochrony zdrowia psychicznego w powiecie łęczyńskim – współpracuje z instytucjami i 

podmiotami wchodzącymi w skład Porozumienia na rzecz szeroko rozumianej ochrony 

zdrowia psychicznego mieszkańców naszego powiatu.  

 

W ramach współpracy z ŁSIS oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Łęcznej  

w Ośrodku funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Doradczy „Promyk”.  Osoby, które borykają się  

z problemem choroby psychicznej w rodzinie mogą: 

− skorzystać z indywidualnej porady konsultanta z zakresu chorób psychicznych, 

− uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji związanych z 

chorobą w najbliższym otoczeniu, 

− otrzymać informację o dostępnych formach pomocy medycznej, socjalnej, zawodowej, 

bądź innej, 

− uzyskać wiedzę na temat zaburzeń psychicznych, ich rodzajów, czynników 

psychospołecznych oddziałujących na ich przebieg, itp. 

 

We współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej każdego roku 

dzieci z rodzin o niskich dochodach mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnych koloniach 

letnich. 

 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Zespołem Leczenia 

Środowiskowego w Łęcznej. ZLŚ - to nowa forma leczenia w powiecie łęczyńskim 

zainicjowana w 2018 r. przeznaczona dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, 

której celem jest zapewnienie opieki psychiatrycznej bezpośrednio w środowisku pacjenta, 

przy współpracy z rodziną, najbliższym otoczeniem, ośrodkami leczenia i wsparcia, w tym 

OPS, podstawowa opieka zdrowotna). W ramach ZLŚ odbywają się wizyty domowe lekarza 

psychiatry, terapeutki/pielęgniarki. W 2019 r. wsparciem objęto 9 mieszkańców gminy 

Puchaczów.  
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie wraz z Urzędem Gminy oraz innymi 

jednostkami organizacyjnymi w partnerstwie z Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych  

i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki realizował 

projekt pt.: „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej  

w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ  

o prawach osób niepełnosprawnych”. 

 

Tabela 20. Projekty i programy realizowane przez OPS w Puchaczowie w latach 2017 - 2019  

i planowane do dalszej realizacji  

 

Instytucja 

pośrednicząca 

Rodzaj działania 

 

Cele i efekty 

Program Operacyjny 

Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 

współfinansowany  

z Europejskiego Funduszu 

Najbardziej 

Potrzebującym, Lubelski 

Bank Żywności – 

organizacja partnerska 

odpowiedzialna za 

przekazywanie żywności. 

Pomoc jest kierowana 

do osób, które z powodu 

niskich dochodów nie są 

w stanie zapewnić sobie 

odpowiednich posiłków 

(kryterium dochodowe 

dla osoby samotnie 

gospodarującej wynosi 

1.402 zł, a dla osoby  

w rodzinie 1.056 zł). 

Zadanie Ośrodek 

realizuje w partnerstwie 

z OSP w Puchaczowie. 

Celem Programu jest udzielanie 

wsparcia osobom doświadczającym 

najgłębszych form ubóstwa poprzez 

udostępnienie pomocy żywnościowej  

w formie paczek.  

W roku 2017 rozdysponowano 

13.548,04 kg żywności dla 324 osób 

(124 rodziny), znajdujących się  

w trudnej sytuacji życiowej.  

W roku 2018 przekazano 11.794,73 kg 

żywności dla 254 osób (122 rodziny), 

znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej.  

W 2019 r. rozdysponowano 7.934,96 kg 

żywności dla 274 osób (122 rodziny), 

znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej.  

2020 r. program w trakcie realizacji,  

w pierwszym półroczu zakwalifikowano 

280 osób do Programu. 

„Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” na 

lata 2014-2020  

Adresaci: - dzieci do 

czasu podjęcia nauki w 

szkole podstawowej, - 

uczniowie do czasu 

ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej, - 

osoby i rodziny 

znajdujące się w 

sytuacjach 

wymienionych w art. 7 

ustawy o pomocy 

społecznej, w 

szczególności osoby 

samotne, w podeszłym 

wieku, chore lub 

niepełnosprawne. Formy 

Strategicznym celem 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 osób 

samotnych, w podeszłym wieku, 

chorych lub osób niepełnosprawnych.  

Efekty w 2017 r.: 

- posiłki dla 93 osób (92 dzieci w 

placówkach oświatowych, 1 osoba 

dorosła w schronisku dla bezdomnych); 

- zasiłki celowe na zakup żywności dla 
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pomocy:  

- posiłek 

- świadczenie pieniężne 

na zakup posiłku lub 

żywności, - świadczenie 

rzeczowe w postaci 

produktów 

żywnościowych. 

Kryterium dochodowe 

uprawniające do 

pomocy 150%, tj. 771 zł 

dla osoby w rodzinie i 

951 zł dla osoby 

samotnie 

gospodarującej.  

41 rodzin. 

W 2018 r. sfinansowano posiłki dla 90 

osób (89 dzieci w placówkach 

oświatowych, 1 osoba dorosła w 

schronisku dla bezdomnych), oraz 

udzielono pomocy w formie zasiłków 

celowych na żywność dla 34 rodzin. 

Karta Dużej Rodziny – 

program rządowy 

Program ma zasięg 

ogólnokrajowy, 

adresowany jest do 

rodzin wielodzietnych, z 

co najmniej trojgiem 

dzieci, bez względu na 

miejsce zamieszkania, 

oraz bez względu na 

dochód. 

Celem programu jest wspieranie rodzin 

wielodzietnych w wypełnianiu ich 

funkcji rodzicielskich poprzez 

ułatwienie im dostępu do różnego 

rodzaju usług i dóbr, a także 

promowanie modelu rodziny 

wielodzietnej i jej pozytywnego 

wizerunku. Karta oferuje system zniżek 

oraz dodatkowych uprawnień. Jej 

posiadacze mają możliwość korzystania 

z katalogu oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej, usługowej czy 

transportowej na terenie całego kraju.  

W roku 2017 wydano 51 Kart dla 10 

rodzin.  

W 2018 r. wydano 69 Kart dla 16 rodzin.  

W 2019 r. wydano 187 Kart dla 73 

rodzin. Łącznie. Od chwili wejścia w 

życie programu, w gminie Puchaczów 

wydano 670 KDR dla 167 rodzin.  

Program Aktywizacja i 

Integracja (PAI)- PUP 

Łęczna, Gmina Puchaczów 

- 2017 rok 

Osoby bezrobotne, które 

korzystały ze świadczeń 

pomocy społecznej, i dla 

których PUP ustalił III 

profil pomocy, 

zwłaszcza te, które 

realizowały kontrakt 

socjalny. Zadanie 

realizowano we 

współpracy z 

Powiatowym Urzędem 

Pracy  

w Łęcznej w ramach 

zawartego 

Porozumienia. 

Cel programu - pomoc osobom 

bezrobotnym, które utraciły możliwość 

podjęcia pracy z powodu długiego 

okresu przebywania bez zatrudnienia, 

często połączonego  

z brakiem kwalifikacji, 

niewystarczającymi kompetencjami i 

deficytami utrudniającymi 

funkcjonowanie w środowisku pracy. W 

ramach Programu w 2017 r. objęto 

wsparciem 5 osób bezrobotnych, 

wsparcie obejmowało aktywizację 

zawodową. 
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„Program Opieka 75+” - 

program Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, Wojewoda 

Lubelski – 2019 

Program zakłada 

wsparcie finansowe 

gminy w zakresie 

świadczenia usług 

opiekuńczych. 

Celem Programu jest poprawa 

dostępności do usług opiekuńczych dla 

osób w wieku 75 lat i więcej. Program 

jest skierowany zarówno do osób 

samotnych w wieku 75 lat i więcej, jak i 

do seniorów, którzy mają rodziny. W 

2019 dofinansowano wynagrodzenia dla 

opiekunek świadczących usługi 

opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 5. 

podopiecznych.  

Rządowy program „Posiłek 

w szkole i w domu” na 

2019 - 2023, Wojewoda 

Lubelski  

Program jest 

kontynuacją 

poprzedniego programu 

„Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” na 

lata 2014-2020 

Celem programu jest zapewnienie 

posiłku dzieciom i młodzieży oraz 

objęcie pomocą osób dorosłych, 

zwłaszcza osób starszych, chorych, 

niepełnosprawnych i samotnych. 

Program przewiduje udzielenie pomocy 

w jednej z trzech form:  

- posiłek,  

- świadczenie pieniężne w postaci 

zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności,  

- świadczenie rzeczowe w postaci 

produktów żywnościowych.  

W 2019 r. sfinansowano posiłki dla 57. 

osób (56 osób, 36 dzieci w placówkach 

oświatowych, 1 osoba dorosła w 

schronisku dla bezdomnych), oraz 

udzielono pomocy w formie zasiłków 

celowych na zakup żywności dla 39 

rodzin.  

Projekt „AKTYWNI. 

Program integracji 

społecznej i zawodowej w 

Gminie Puchaczów” w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 11 Włączenie 

społeczne, Działanie 11.1 

Aktywne włączenie, 

współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

Projekt realizowany jest 

w okresie 1.01.2020 r. - 

31.12.2022 r. w ramach 

partnerstwa z Fundacją 

Rozwoju Aktywności 

Społecznej 

WSPÓLNOTA zs. w 

Lublinie oraz Polską 

Fundacją Ośrodków 

Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego „OIC 

Poland” zs. w Lublinie. 

Celem projektu jest 

Zaktywizowanie zawodowe i społeczne 

60 osób (40K/20M) z 

niepełnosprawnościami (w tym osób z 

zaburzeniami psychicznymi), 

wykluczonych lub zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym z 

gminy Puchaczów, z których 42 osoby 

podniesie kwalifikacje lub kompetencje 

poprzez realizację kompleksowych 

programów aktywizacji oraz usług 

reintegracji. 
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Funduszu Społecznego, 

Wojewódzki Urząd Pracy 

w Lublinie - 2020 rok 

wzrost integracji 

społecznej oraz poprawa 

dostępu do rynku pracy 

osób wykluczonych lub 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym i ubóstwem 

w regionie poprzez 

realizację 

kompleksowych 

programów aktywizacji 

oraz usług reintegracji i 

rehabilitacji społeczno-

zawodowej. W 2020 r. 

planuje się objąć 

wsparciem 20 

uczestników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program asystent rodziny i 

koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej. Program 

jest finansowany ze 

środków budżetu państwa, 

Lubelski Urząd 

Wojewódzki, lata 207-

2019.  

Adresatami Programu są 

dzieci i rodziny 

zamieszkujące Gminę 

Puchaczów, w 

szczególności 

przeżywające trudności 

w sferze opiekuńczo-

wychowawczej. 

Program jest 

adresowany do jest 

szczebla gminnego i 

powiatowego, których 

obowiązkiem jest 

realizacja zadań 

wynikających z ustawy 

o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy 

zastępczej oraz ustawy o 

wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem”. 

Dofinansowaniu w 

ramach Programu 

podlegają koszty 

wynagrodzenia 

asystenta rodziny. 

Celem programu było wzmocnienie roli 

asystentów i koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej w systemie wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej oraz 

realizacja przez asystenta rodziny 

wsparcia o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 

3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin „Za „życiem” w stosunku do 

kobiet posiadających dokument 

potwierdzający ciążę, ich rodzin, rodzin 

z dzieckiem posiadającym 

zaświadczenie o ciężkim i 

nieodwracalnym upośledzeniu albo 

nieuleczanej chorobie zagrażającej 

życiu, które powstały w prenatalnym 

okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu. 

Zatrudnienie asystenta rodziny, 

udzielanie wsparcia rodzinom 

wykazującym trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

realizacja Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.  

W 2017 r. asystent rodziny objął 

wsparciem 15 rodzin. Działania miały 

charakter wspierający, motywujący i 

pomocowy.  

W roku 2018 asystenturą objęto łącznie 

17 rodzin.  

W roku 2019 asystenturą objęto łącznie 

13 rodzin wykazujących trudności 

opiekuńczo-wychowawcze. 
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Zapewnienie 

funkcjonowania Dziennego 

Domu „Senior+” w 

Bogdance w ramach 

wieloletniego programu 

„Senior+” na lata 2015-

2020. Edycja 2017-2019. 

Przewiduje się realizację 

zadania w kolejnych latach.  

Placówka jest 

przeznaczona dla co 

najmniej 20 osób, pow. 

60 r.ż., nieaktywnych 

zawodowo, będących 

mieszkańcami gminy 

Puchaczów. 

Celem strategicznym Programu 

”Senior+” jest zwiększenie aktywnego 

uczestnictwa seniorów w życiu 

społecznym. Cele szczegółowe to: - 

rozwój usług opiekuńczych dla osób 

starszych poza miejscem ich 

zamieszkania, - poprawa jakości życia 

seniorów, - zapewnienie seniorom 

wsparcia oraz pomocy adekwatnej do 

potrzeb i możliwości wynikających z 

wieku i stanu zdrowia. Podstawowy 

zakres usług: usługi socjalne (w tym 2 

posiłki dziennie), zajęcia edukacyjne, 

kulturalnooświatowe, aktywności 

ruchowej/kinezyterapii, sportowo-

rekreacyjne, aktywizujące społecznie, 

klubowe, terapia zajęciowa, trening dnia 

codziennego, dowóz. Efekty: łącznie z 

usług Domu w 2017 korzystało 37 osób 

(na podstawie decyzji 

administracyjnych). W 2018 r. łącznie z 

usług Domu korzystało 35 osób (na 

podstawie decyzji administracyjnych). 

W 2019 r. łącznie z usług Domu 

korzystały 34 osoby (na podstawie 

decyzji administracyjnych). 

Źródło: Opracowanie własne OPS w Puchaczowie.
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Rozdział 5. Diagnoza problemów społecznych 

 
Przedmiotem diagnozy są problemy charakterystyczne dla różnych grup społecznych  

w danym środowisku lokalnym, o różnym stopniu ich nasilenia, tj. ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, uzależnienia, problemy opiekuńczo-wychowawcze, 

bezdomność, problemy osób starszych.  

Zdiagnozowane problemy wymagają wszechstronnych i różnorodnych działań w celu ich 

minimalizowania, przeciwdziałania i rozwiązywania.  

W oparciu o zebrane materiały, dane statystyczne, dostępne informacje dokonano 

diagnozy najbardziej istotnych problemów, z jakimi boryka się gmina Puchaczów.  

 

 

5.1 Ubóstwo 
 

Ograniczenie skali ubóstwa należy do głównych celów działań podejmowanych  

w obszarze polityki społecznej, zarówno na gruncie europejskim, jak i krajowym. Polska 

zalicza się do najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej.  

Ubogie są te gospodarstwa domowe, które nie mają możliwości zaspokojenia potrzeb 

uznanych w danych warunkach za podstawowe. W podejściu względnym ubóstwo rozważane 

jest jako forma nierówności, nadmiernego dystansu między poziomem życia poszczególnych 

grup ludności: ubogie są te rodziny, których poziom życia jest znacznie niższy niż 

pozostałych członków społeczeństwa. 

Istnieje bardzo wiele definicji ubóstwa: biorąc pod uwagę ich wspólne obszary, uznać 

możne, że przez ubóstwo rozumiemy brak dostatecznych środków materialnych dla 

zaspokojenia potrzeb jednostki, w szczególności w zakresie jedzenia, schronienia, ubrania, 

transportu oraz podstawowych potrzeb kulturalnych i społecznych uznawanych w danej 

społeczności za niezbędne. Ubóstwo może determinować wiele czynników, np. bezrobocie, 

długotrwała choroba, niepełnosprawność bądź występowanie różnego rodzaju patologii 

wpływających destrukcyjnie na jednostkę czy grupę społeczną. 

Dominującym problemem społecznym w gminie Puchaczów jest ubóstwo. Stanowi ono 

jedną z głównych przyczyn przyznawania pomocy przez Ośrodki Pomocy Społecznej.  

W Gminie Puchaczów poziom ubóstwa jest szczególnie zauważalny w rodzinach 

wielodzielnych, w rodzinach dotkniętych bezrobociem, rodzinach samotnie wychowujących 

dzieci oraz w rodzinach charakteryzujących się bezradnością w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych.

 

Tabela 21. Pomoc udzielana z powodu ubóstwa w latach 2017- 2019 

 

Powód trudnej 

sytuacji 

życiowej 

2017 

 

2018 2019 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba  osób  

w rodzinach 

Ubóstwo 50 

 

127 50 108 44 83 

Źródło: Opracowanie własne OPS w Puchaczowie. 

 



 

Strategia Rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy Puchaczów na lata 2021-2026 
 
                                                                                                                                           Strona 62 
 

W 2017 roku 50. rodzinom Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie przyznał pomoc 

z powodu ubóstwa, z kolei w 2019 roku 44 rodziny otrzymały pomoc. 

 

Zadaniem własnym gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych swoim mieszkańcom, m.in. ubogim, znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej, nie posiadających własnego lokalu mieszkaniowego. Zakres odpowiedzialności 

obejmuje przede wszystkim zapewnienie lokali socjalnych dla mieszkańców o niskich 

dochodach. Ponadto ważnym elementem wpływającym na zjawisko bezdomności są warunki 

i zasoby mieszkaniowe. Lokale socjalne służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych osób 

ubogich, nie posiadających tytułu prawnego do lokalu oraz osób eksmitowanych na podstawie 

orzeczenia sądowego.  

 

Należy zwrócić uwagę, iż Gmina Puchaczów w 2018 r. oddala do użytku wielorodzinny 

budynek mieszkalny w Ciechankach. Kilkadziesiąt rodzin otrzymało nowe mieszkania 

socjalne, wyposażone w podstawowe media. Dzięki temu sytuacja mieszkaniowa tych rodzin 

uległa znacznej poprawie (stały dostęp do wody, łazienki, ogrzewania).  

 

 

5.2 Niepełnosprawność 
 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę, której: 

„stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź 

uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolność do 

wykonywania pracy zawodowej”.  

Zgodnie z ustawą wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:  

1. znaczny stopień niepełnosprawności  

2. umiarkowany stopień niepełnosprawności  

3. lekki stopień niepełnosprawności. 

 

 Niewątpliwie niepełnosprawność to jeden z kluczowych problemów społecznych. 

Długotrwała choroba uniemożliwia sprawne funkcjonowanie w środowisku dlatego też 

choroba przewlekła jak nazwa wskazuje, nie jest stanem przejściowym, lecz wiąże się z 

dolegliwościami, które nie mijają, lecz utrzymują się przez długie lata, a często w miarę 

upływu czasu także nasilają. Wpływa to na funkcjonowanie człowieka niemal w każdej sferze 

życia, ponieważ dotychczasowe życie zostaje podporządkowane chorobie.  

 

Negatywne skutki długotrwałej choroby powodują obniżenie sprawności fizycznej, 

pogorszenie samopoczucia, ograniczenia w podejmowaniu jakiejkolwiek pracy, zwłaszcza 

zawodowej, jak również ograniczenia w kontaktach społecznych. Towarzyszące długotrwałej 

chorobie dolegliwości zdrowotne wymagają zazwyczaj dużych nakładów finansowych, 

potrzebę długotrwałej opieki lekarskiej, co wiąże się z pogorszeniem kondycji finansowej 

osoby niepełnosprawnej i jej rodziny. Konsekwencją przewlekłych problemów ze zdrowiem 

bywa często niepełnosprawność.  

 

Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawane są przez 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół w Łęcznej wydaje orzeczenia 

w dwóch kategoriach wiekowych: dla dzieci do 16-stego roku życia bez określenia stopnia 
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niepełnosprawności oraz dla osób po 16-stym roku życia z określeniem stopnia 

niepełnosprawności. 

Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pozwala korzystać ze wszystkich 

uprawnień osób niepełnosprawnych, oprócz prawa do renty.  

W skład PZON wchodzą specjaliści orzecznicy, tj. lekarze, psychologowie, pracownicy 

socjalni, doradcy zawodowi, którzy określają stopień naruszenia sprawności organizmu i 

konsekwencję tego stanu dla możliwości podjęcia pracy, pełnienia ról społecznych jakie 

człowiek realizuje stosownie do wieku, płci, uwarunkowań społecznych oraz ograniczeń w 

samodzielnej egzystencji.  

PZON wypowiada się w zakresie m.in. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego 

psychofizyczne możliwości danej osoby, zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, 

szkolenia, w tym specjalistycznego, uczestnictwa w terapii zajęciowej, konieczności 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, 

korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co 

rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych 

świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, wydania karty parkingowej.   

W przypadku osoby do lat 16 Zespół określa czy istnieje konieczność stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  

i edukacji, oraz czy istnieje konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. 

Natomiast lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych orzeka: 

− całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji (na równi traktowana ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności, dawna I grupa inwalidzka), 

− całkowitą niezdolność do pracy (umiarkowany stopień niepełnosprawności, II grupa), 

− częściową niezdolność do pracy  (lekki stopień niepełnosprawności, III grupa). 

 

Jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata jest niepełnosprawność, która 

oznacza trwała lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych  

z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności 

powodującą niezdolność do pracy. Pojęcie niepełnosprawności obejmuje więc kategorię 

zdolności do pełnienia przez człowieka ról społecznych. 

Niepełnosprawność to niemożność efektywnego pełnienia ról społecznych, tj. 

wypełniania zobowiązania wynikającego z zajmowanej pozycji społecznej przy korzystaniu 

przez osobę z przysługujących jej przywilejów i praw według bardziej lub mniej określonego 

wzoru, a więc niemożność lub trudności w codziennej aktywności i uczestnictwie.  

Oznacza to, że orzekanie o niepełnosprawności nie jest oceną stanu zdrowia osoby 

orzekanej, ale oceną ograniczeń w możliwości jej funkcjonowania w życiu społecznym  

i zawodowym – będących następstwem naruszenia sprawności organizmu.  

Zadania pomocy społecznej na szczeblu powiatowym realizuje Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Do zadań powiatu realizowanych przez PCPR należy w 

szczególności dofinansowanie do: 

• uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

• sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

• likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z 

indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

• rehabilitacji dzieci i młodzieży. 
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Ponadto PCPR realizuje inne zadania, t.j.: 

• dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,  

• pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich 

szkolenie i przekwalifikowanie, 

• opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią rozwiązywania problemów 

społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych  

w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnienia, przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych, 

• podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, 

• prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, 

• prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

• współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, 

• organizowanie pieczy zastępczej, 

• szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu. 

 

Tabela 22. Liczba mieszkańców Gminy Puchaczów korzystających z dofinansowania – 

likwidacja barier technicznych, architektonicznych i komunikacyjnych 

 

Liczba mieszkańców Gminy Puchaczów korzystających z dofinansowania - 

likwidacja barier technicznych, architektonicznych, w komunikowaniu się 

 

2017 2018 2019 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

- 2 1 1 - 2 

Źródło: Opracowanie własne PCPR w Łęcznej. 

 

W 2017 roku 2 mężczyźni z terenu gminy Puchaczów skorzystały  

z dofinansowania likwidacja barier technicznych, architektonicznych,  

w komunikowaniu się, w 2018 roku skorzystała 1 kobieta i 1 mężczyzna, natomiast  

w 2019 roku 2 mężczyzn.  
 

 

Tabela 23. Liczba mieszkańców Gminy Puchaczów korzystających z dofinansowania – 

uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 

 

Liczba mieszkańców gminy Puchaczów korzystających  z dofinansowania - 

uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 

2017 

              

              2018 

 

2019 

kobiety mężczyźni  kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

3 6 13 7 12 8 

Źródło: Opracowanie własne PCPR w Łęcznej. 
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W 2017 roku 3 kobiety i 6 mężczyzn z terenu gminy Puchaczów skorzystało  

z dofinansowania uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, natomiast w 2019 roku 

skorzystało 12 kobiet i 8 mężczyzn. 

 

Tabela 24. Liczba mieszkańców Gminy Puchaczów korzystających z dofinansowania do 

zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

 

Liczba mieszkańców gminy Puchaczów korzystających z dofinansowania - zakup 

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

2017 2018 2019 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

17 22 22 22 18 17 

Źródło: Opracowanie własne PCPR w Łęcznej. 

 

W roku 2017 z dofinansowania na zakup przedmiotów ortopedycznych  

i środków pomocniczych skorzystało 17 kobiet i 22 mężczyzn z terenu Gminy Puchaczów, w 

2018 roku skorzystały 22 kobiety i 22 mężczyzn, w 2019 roku liczba kobiet wniosła 18, 

natomiast mężczyzn 17.  
 

Tabela 25. Liczba mieszkańców Gminy Puchaczów korzystających z dofinansowania do 

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 

 

Liczba mieszkańców korzystających z dofinansowania do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego 

2017 2018 2019 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

1 1 - - 2 2 

Źródło: Opracowanie własne PCPR w Łęcznej. 

 

W 2017 roku 1 kobieta i 1 mężczyzna z terenu Gminy Puchaczów skorzystali  

z dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, natomiast w 2019 roku skorzystały 2 

kobiety i 2 mężczyzn. 
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Tabela 26. Liczba mieszkańców Gminy Puchaczów korzystających z dofinansowania  

w ramach Programu „Aktywny Samorząd” 

 
Liczba mieszkańców Gminy Puchaczów korzystających z dofinansowania w ramach 

Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację 

społeczną i zawodową 

2017 2018 2019 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

- 1 - - 1 2 

Źródło: Opracowanie własne PCPR w Łęcznej. 

 

Tabela 27. Liczba mieszkańców Gminy Puchaczów korzystających z dofinansowania  

w ramach Programu „Aktywny Samorząd” 

 
Liczba mieszkańców gminy Puchaczów korzystających z dofinansowania w ramach 

Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym 

2017 2018 2019 

kobiety mężczyźni kobiety 

 

mężczyźni 

 

kobiety mężczyźni 

1 1 1 1 1 - 

Źródło: Opracowanie własne PCPR w Łęcznej. 

 

Tabela 28. Liczba mieszkańców Gminy Puchaczów korzystających z dofinansowania do 

sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

 

Liczba mieszkańców korzystających z dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i 

turystyki osób niepełnosprawnych 

2017 2018 2019 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

1 - 1 - 2 1 

Źródło: Opracowanie własne PCPR w Łęcznej. 

 

W 2017 roku 1 mężczyzna z terenu Gminy Puchaczów skorzystał  

z dofinansowania w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I likwidacja barier 

utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, natomiast w 2019 roku skorzystały 3 

osoby - 1 kobieta i 2 mężczyzn.  

W 2017 roku z dofinansowania w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II - 

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym skorzystały  

2 osoby, w 2018 roku pomocy udzielono także 2 osobom, natomiast w 2019 roku ze wsparcia 

skorzystała 1 kobieta. 
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W 2017 roku z dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Puchaczów skorzystała 1 osoba, w 2018 roku także 

skorzystała 1 kobieta, natomiast w 2019 roku pomocy udzielono 3 osobom.  

 

Program „Aktywny samorząd”. Wsparcie skierowane jest do osób posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 

równoważne, spełniających warunki określone w programie. Pomoc udzielana jest poprzez 

dofinansowanie w Module I do likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i 

zawodową oraz Module II w ramach pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym. 

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w 

dostępie do edukacji. Do celów szczegółowych programu zaliczamy: 

− przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej 

do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do 

tworzącego się społeczeństwa informacyjnego; 

− przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub 

wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w 

poruszaniu się oraz barier transportowych; 

− umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie 

elementów wspierających ich zatrudnienie; 

− poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym 

rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji; 

− wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego lub organizacji pozarządowych. 

 

Dofinansowanie ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej                                

i zawodowej. Wsparcie skierowane jest do osób posiadających orzeczenie  

o niepełnosprawności oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne. 

Celem jest dofinansowanie ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej dot.: 

− uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; 

− zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów; 

− likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,  

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych; 

− dofinansowania tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika; 

− dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz 

nadzór nad ich działalnością; 

− dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. 

 

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej  

i społecznej zalicza się: 

a) warsztat terapii zajęciowej – placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym 

niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej  

w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudniania. 
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Koszty utworzenia i działalności WTZ są współfinansowane ze środków  PFRON. W 

powiecie Łęczyńskim funkcjonuje WTZ w Janowicy (gmina Cyców), prowadzony przez 

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej; 
b) turnusy rehabilitacyjne – zorganizowana forma rehabilitacji połączona  

z elementami wypoczynku, której celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz 

rozwijanie umiejętności społecznych uczestników (np. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów 

społecznych, rozwój zainteresowań). Czas trwania turnusu wynosi 14 dni; 

c) zakład pracy chronionej – status zakładu otrzymuje pracodawca, który prowadzi 

działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy, zatrudnia nie mniej niż 25 pracowników i 

osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 40% (w tym co najmniej 10 % osoby 

ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności); 

d) zakład aktywności zawodowej -  jest przeznaczony tylko dla osób ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W powiecie Łęczyńskim funkcjonuje 

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, w którym zatrudnienie mogą znaleźć także osoby 

niepełnosprawne z gminy Puchaczów.  

 

Tabela 29.  Liczba osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Janowicy z 

terenu gminy w latach 2017- 2020 
 

Liczba osób uczestniczących z terenu gminy Puchaczów 

 

2017 rok 5 

2018 rok 5 

2019  rok 4 

 

2020 rok 2 

 
Źródło: Dane z WTZ w Janowicy 

 

W 2017 roku 5 osób z terenu Gminy Puchaczów było uczestnikami WTZ  

w Janowicy, w 2019 roku liczba osób wyniosła 4, natomiast w 2020 roku liczba osób 

zmniejszyła się i wyniosła 2.  

 

Najczęstszymi problemami, z jakimi spotykają się w swojej codziennej egzystencji 

osoby niepełnosprawne to:  

- utrudniony dostęp do leczenia i rehabilitacji, 

- utrudnienia architektoniczne i komunikacyjne, 

- pogarszanie się sytuacji ekonomicznej,  

- bariery psychologiczne,  

- izolacja społeczna.  

 

Trudno jest oszacować faktyczną liczbę osób niepełnosprawnych zamieszkałych na 

terenie Gminy Puchaczów, ponieważ są to często osoby, które posiadają orzeczenia 

jednocześnie z różnych źródeł: ZUS, KRUS, PZON, już nie funkcjonujących komisji ds. 

inwalidztwa i zatrudnienia, a wymienione instytucje nie prowadzą statystyk  

z podziałem na gminy.  
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Problem osób niepełnosprawnych w gminie jest bliski zarówno pracownikom 

samorządowym jak i społeczności lokalnej. Tematyką tą zajmuje się głównie Ośrodek 

Pomocy Społecznej, który udziela świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, oraz 

Urząd Gminy odpowiedzialny za realizację zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń 

pielęgnacyjnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

 

Tabela 30. Liczba osób korzystających ze wsparcia OPS w Puchaczowie.  

 

Powód trudnej 

sytuacji życiowej 

2017 

 

2018 2019 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba  

osób w 

rodzinach 

niepełnosprawność 54 

 

142 53 117 54 90 

Źródło: Opracowano własne OPS w Puchaczowie. 

 

Liczba osób korzystających z pomocy w latach 2017-2019 kształtuje się na podobnym 

poziomie. W 2017 roku liczba osób wynosiła 54, w 2018 roku liczba osób 53, natomiast w 

2019 roku wynosiła 54.  

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym przyznawana jest głównie w formie zasiłków stałych, 

celowych, specjalnych zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków, żywności, 

opału, dojazdy do placówek służby zdrowia. 

Ponadto udziela się wsparcia w formie usług opiekuńczych, pracy socjalnej, poradnictwa 

(np. pomoc przy wypełnianiu i gromadzeniu dokumentacji do PZON  

w Łęcznej, ZUS, KRUS, sądu rodzinnego, itp.).  

 

Urząd Gminy w Puchaczowie przyznaje zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia 

pielęgnacyjne: 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

1) niepełnosprawnemu dziecku, 

2) osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, 

3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem  

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 

21 rokiem życia,  

4) osobie, która ukończyła 75 lat. 

 Zasiłek jest przyznawany bez względu na dochód. 
 

Choroba i niepełnosprawność to czynniki, które prowadzą do pogorszenia kondycji 

finansowej każdej rodziny bez względu na jej przynależność społeczno-zawodową  

i miejsce zamieszkania. Dotkniecie jednego z członków rodziny niesprawnością stanowi dla 

rodziny sytuację kryzysową. Wymaga to odpowiedniego systemu interwencji kryzysowej 

stwarzającej dla osoby niepełnosprawnej i jej rodziny możliwość skorzystania z efektywnego 

systemu wsparcia.  
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Tabela 31. Pomoc udzielana z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w latach 2017- 2019 

 

 

Powód 

trudnej 

sytuacji 

życiowej 

2017 

 
2018 2019 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba  

osób w 

rodzinach 

Długotrwała 

lub ciężka 

choroba 

72 

 

127 

 

65 152 73 120 

Źródło: Opracowanie własne OPS w Puchaczowie. 

 

Z powodu choroby w 2017 roku 72 rodziny korzystały ze wsparcia OPS  

w Puchaczowie. Łączna liczba osób w rodzinach – 127. W 2018 roku liczba rodzin spadła i 

wyniosła 65. W 2019 roku ponownie wzrosła liczba rodzin korzystających z powodu 

choroby, pomoc otrzymały 73 rodziny, 120 osób w rodzinach.   

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie informował i zachęcał osoby  

z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności poprzez udział w zajęciach oferowanych 

przez placówki funkcjonujące w powiecie, tj. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w 

Łęcznej, Środowiskowy Dom samopomocy w Łęcznej i Milejowie (z siedzibą w 

Antoniowie), Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy (gmina Cyców), Łęczyńskie 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych (grupa wsparcia Klub Akacjowa), Klub Integracji 

Społecznej, Spółdzielnia Socjalna „Perfekcyjni”, od niedawna działająca w Łęcznej. 

 

 

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej  

 

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej powstał w grudniu 2006 r. 

Zatrudnia głównie osoby niepełnosprawne wymagające szczególnych warunków pracy.  

Głównym profilem działalności zakładu jest gastronomia. Specjalizuje się on  

w żywieniu zbiorowym. Przygotowywane jest tam całodzienne wyżywienie dla pacjentów 

szpitala, zakładów opiekuńczo - leczniczych, przedszkoli i innych placówek. Ponadto 

organizowane są bankiety, przyjęcia, świadczone są usługi cateringowe dla instytucji oraz 

klientów indywidualnych. W siedzibie zakładu znajdują się sale wyposażone w sprzęt 

multimedialny do obsługi konferencji.  

Zgodnie z wytycznymi ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. w zakładzie aktywności zawodowej mogą 

znaleźć zatrudnienie osoby z orzeczonym znacznym oraz umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności - u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę 

psychiczną.  

W PZAZ właściwie dobierany jest rodzaj stanowiska do możliwości danego pracownika 

z uwzględnieniem jego predyspozycji i możliwości psychofizycznych. W zakładzie 

stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych zgodne są z profilem działalności 

gospodarczej, m.in.: pomoc kuchenna, sprzątająca, pracownik administracyjno - ekonomiczny 

czy obsługa barku.  

Prowadzona jest także rehabilitacja zawodowa, społeczna i medyczna.  
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej jest ośrodkiem wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub 

zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, 

w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji 

społecznej.  

ŚDS w Łęcznej powstał w grudniu 1995 r. jako dom dziennego pobytu, którego celem 

jest wszechstronna pomoc skierowana do osób z zaburzeniami psychicznymi, co zgodnie z 

ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego odnosi się do osób: 

a) chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne); 

b) upośledzonych umysłowo; 

c) wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem 

wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają 

świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki, niezbędnych do życia  

w środowisku rodzinnym lub społecznym. 

 

Placówka jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej funkcjonującą w ramach 

zadania zleconego gminie przez administrację rządową. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie współpracuje ze Środowiskowym 

Domem Samopomocy w Łęcznej oraz z Łęczyńskim Stowarzyszeniem Inicjatyw 

Społecznych.  

W 2015 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy partnerskiej na rzecz ochrony 

zdrowia psychicznego mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w 

Ośrodku działa Punkt Konsultacyjno-Doradczy „Promyk”. Cel działania Punktu to m.in.: 

• pierwszy kontakt z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami; 

• konsultacje dotyczące dalszej pracy z rodziną i środowiskiem; 

• wizyty domowe wspólnie z pracownikiem ŚDS w miejscu zamieszkania; 

• wstępna diagnoza i ustalenie kontaktu ze specjalistą.  

Wszystkie osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą skorzystać z porad Punktu po 

wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.   

 

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) – jest to forma terapii dla osób z 

przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Jest najczęściej jednostką organizacyjną szpitala 

psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego lub Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe. 

ZLŚ zapewnia świadczenia zdrowotne w środowisku społecznym pacjentom, którzy: 

- zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, 

intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych, rehabilitacyjnych 

- z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu  

w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani) 

- nie utrzymują się w innych formach leczenia 

W Zespole zatrudnione są osoby o różnych specjalnościach zawodowych: psychiatrzy, 

psycholodzy (psychoterapeuci), pielęgniarki, pracownicy socjalni, pedagodzy, terapeuci 

zajęciowi. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_psychiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital_psychiatryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital_psychiatryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielny_publiczny_zakład_opieki_zdrowotnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pacjent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oddział_szpitalny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rehabilitacja_psychiatryczna
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Każdy pacjent przyjęty do Zespołu ma swojego terapeutę, z którym realizuje 

indywidualny program terapeutyczny. Terapeuta utrzymuje także kontakt i współpracuje z 

rodziną, środowiskiem pacjenta, odpowiednimi placówkami leczącymi (szpital, poradnie) 

oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi. Zespół Leczenia 

Środowiskowego przyczynia się do poprawy ciągłości leczenia i jego efektów. Celem 

pracy Zespołu jest skrócenie czasu pobytu w oddziale całodobowym, a w niektórych 

wypadkach uniknięcie hospitalizacji i zapobieganie nawrotom. Do Zespołu nie są 

przyjmowani pacjenci, którzy ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny, wymagają 

leczenia szpitalnego. ZLŚ zajmuje się leczeniem osób które ze względu na występujące 

objawy, problemy w codziennym funkcjonowaniu oraz niedostateczne oparcie społeczne nie 

są zdolne do korzystania z leczenia ambulatoryjnego, ale nie wymagają obecnie 

hospitalizacji.  Działania są skierowane przede wszystkim do osób  

z następującymi rozpoznaniem: 

− zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia), 

− zaburzenia afektywne (np. depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), 

− zaburzenia psychiczne związane z organicznym uszkodzeniem mózgu (np. choroba 

Alzheimera i inne otępienia), 

− inne rozpoznania – o ile wymagają opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia 

zaburzenia funkcjonowania społecznego. 

 

Szczególne wskazania do leczenia środowiskowego mają osoby o przewlekłym 

przebiegu choroby, z trudnościami w zakresie współpracy w terapii. Kluczowym zadaniem 

opieki środowiskowej jest umożliwienie kontynuacji terapii i rehabilitacji  

w miejscu zamieszkania, bez oddzielenia od najbliższych, bez konieczności przerywania 

pracy czy nauki z czym związany jest pobyt w szpitalu. 

W powiecie łęczyńskim od 2018 r. funkcjonują trzy Zespoły Leczenia Środowiskowego, z 

którymi Ośrodek współpracuje:  

• Zespół Leczenia Środowiskowego przy Poradni Psychiatrycznej w Łęcznej, ul. 

Krasnystawska 52 (budynek szpitala); 

• Zespół Leczenia Środowiskowego przy Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej 

w Łęcznej, ul. Szkolna 4; 

• Zespół Leczenia Środowiskowego przy Prywatnej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej „Sto Pociech” w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 7. 

Owocem tej współpracy  jest z roku na rok rosnąca liczba osób, które korzystają ze 

specjalistycznej opieki psychiatrycznej i terapii środowiskowej w miejscu zamieszkania.  

W ramach ZLŚ odbywają się wizyty domowe lekarza psychiatry, terapeutki/pielęgniarki.  

W 2019 r. wsparciem objęto 9. mieszkańców gminy Puchaczów.  

 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie jest jednostką organizacyjną 

pomocy społecznej Powiatu Łęczyńskiego. Jego działalność finansowana jest ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Centrum mieści 

się w nowo wybudowanym budynku parterowym na terenie byłego szpitala powiatowego. 

Obiekt jest pozbawiony barier architektonicznych i w pełni jest dostosowany do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością. 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie jest ośrodkiem wsparcia świadczącym 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dorosłym osobom niepełnosprawnym, 

realizowane w ramach pobytu dziennego i całodobowego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Terapeuta
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Centrum zapewnia 10 miejsc pobytowych dla osób korzystających z zakresu usług 

pobytu dziennego, po 5 dla uczestników legitymujących się orzeczeniem  

o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności. W ramach tej formy wsparcia 

uczestnicy korzystają z pobytu 7 dni w tygodniu minimum 6 godzin dziennie  

z możliwością wydłużenia do maksymalnie 8 godzin (10.00-16.00). W trakcie pobytu mogą 

korzystać z przewidzianej dla uczestników dziennych infrastruktury COM (4 sale do zajęć ze 

specjalistami, świetlica, hol z szatnią i pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, tarasy, 

ogród) oraz jednego posiłku. 

Część mieszkaniowa Centrum przeznaczona jest dla 8. mieszkańców (6 osób 

legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 2 osoby 

legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym ze specjalnymi 

potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności sprzężonych). Centrum zatrudnia pedagoga, 

terapeutę zajęciowego i fizjoterapeutę. 

Celem powstania Centrum było wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych  

w stopniu umiarkowanym i znacznym poprzez: 

− umożliwienie warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania 

na miarę ich możliwości i potrzeb; 

− poprawę jakości ich życia w środowisku lokalnym, włączenie do życia społeczności 

lokalnych; 

− zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości osób, wynikających 

z ich wieku i stanu zdrowia; 

− odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych; 

− wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla 

dorosłych osób niepełnosprawnym  z umiarkowanym i znacznym stopniem 

niepełnosprawności. 

Z usług Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie korzystają dorosłe osoby z 

niepełnosprawnością, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności i nie korzystające z form wsparcia w innych ośrodkach. 

  

5.3  Bezrobocie 
 

Bezrobocie jest problemem złożonym i różnie definiowanym. Szerszą kategorią jest 

pozostawanie bez pracy lub nieaktywność zawodowa. Są to kategorie szczególnie istotne z 

punktu widzenia klientów pomocy społecznej oraz programów adresowanych do nich w 

ramach tego systemu.  

Bezrobocie to stan, w którym człowiek w dramatyczny sposób pozbawiony jest stałych 

dochodów jako ekwiwalentu za wykonywaną pracę i który znacznie ogranicza 

wykorzystywanie własnych umiejętności zawodowych. Zjawisko bezrobocia należy do 

najbardziej palących problemów społecznych. Wysoka ranga problemu bezrobocia wynika  

z ekonomicznego, społecznego i politycznego znaczenia tego zjawiska.   

Masowość zjawiska bezrobocia, a zwłaszcza jego długotrwałość, powodują wiele 

negatywnych następstw, i to zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. 

Bezrobocie jest dotkliwe nie tylko dla osób pozostających bez pracy, lecz także dla ich 

rodzin. W funkcjonowaniu rodzin dotkniętych bezrobociem dochodzi do poważnych zakłóceń 

i dezorganizacji. Negatywne zmiany mogą dotyczyć wszystkich funkcji rodziny. Utrata pracy 

zawodowej wpływa najczęściej na powstawanie napięć i konfliktów w rodzinie, także 

powoduje osłabienie związków uczuciowych. Ograniczenie możliwości materialnego 
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zabezpieczenia rodziny prowadzi do ograniczenia stopnia zaspokajania podstawowych 

potrzeb. Bezrobocie rodziców nie stwarza poczucia bezpieczeństwa u dzieci i negatywnie 

wpływa na ich dalszą edukację. Często prowadzi do rozpadu rodziny i może być zagrożeniem 

przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorców osobowych, a w konsekwencji 

dziedziczenie statusu bezrobotnego. 

Po dłuższym okresie pozostawania bez pracy rozpoczyna się proces destrukcji. Należy tu 

wspomnieć o możliwych konsekwencjach, tj. izolacja społeczna, długotrwały stres, 

pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycznego, niewystarczający stopień mobilności 

zawodowej i zwiększone trudności w znalezieniu nowej pracy, lęk, poczucie niższej wartości, 

odczuwanie bezrobocia jako klęski życiowej, frustracja wywołująca apatię i agresję, 

obojętność. 

Bezrobocie jest główną „siłą sprawczą” ubóstwa rodzin, a jego długotrwałość prowadzi 

do marginalizacji społecznej.  

Statystyki dotyczące bezrobocia w znacznym stopniu zniekształcają obraz zjawiska 

głównie ze względu na duży stopień tzw. bezrobocia utajonego oraz „pracy na czarno”. 

 

Tabela 32. Pomoc udzielana z powodu bezrobocia w latach 2017- 2019 

 

 

Powód 

trudnej 

sytuacji 

życiowej 

2017 2018 2019 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba  osób  

w rodzinach 

Bezrobocie 38 

 

114 34 103 22 57 

Źródło: Opracowanie własne OPS w Puchaczowie. 

 

W 2017 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Puchaczowie  pomocy udzielono 38. 

rodzinom z powodu bezrobocia, liczba osób w rodzinie wyniosła 114. Z kolei  

w roku 2018 z powodu bezrobocia pomocy udzielono 34. rodzinom, liczba osób w rodzinie 

103. Natomiast w 2019 bezrobocie było powodem udzielenia pomocy 22. rodzinom, liczba 

osób w rodzinie 57. W 2019 roku zmalała więc liczba udzielonej pomocy rodzinom z powodu 

bezrobocia - z 38 na 22 rodziny.  

 

Prezentacja wybranych działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych: 

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu aktywna 

polityka rynku pracy obejmuje: 

- pośrednictwo pracy – to bezpłatna usługa polegająca na udzielaniu pomocy bezrobotnym i 

innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, oraz 

udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników; 

- poradnictwo zawodowe, które polega na udzielaniu bezrobotnym i innym osobom 

poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w 

planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia 

sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy; poradnictwo może być świadczone w formie 

porady indywidualnej lub grupowej; 

- szkolenia - pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, 

w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia; mogą być indywidualne lub grupowe; 
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- jednorazowa pomoc na podjęcie własnej działalności gospodarczej; 

- prace interwencyjne, które są klasycznym instrumentem czynnej walki z bezrobociem,  

powinni być do nich kierowani głównie bezrobotni absolwenci i osoby pozostające bez pracy 

dłużej niż 6 miesięcy; 

- roboty publiczne - są to prace wykonywane przez bezrobotnych, zatrudnionych  

w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, zorganizowane przez gminę;  

- staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy; 

- prace społecznie użyteczne - prace wykonywane przez osoby uprawnione, tj. osoby 

bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby 

uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, 

lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia 

socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach organizowanych przez gminę w 

organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz 

społeczności lokalnej; 

- aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia – bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na 

zatrudnienie, bon na zasiedlenie, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne. 

 

Gmina Puchaczów każdego roku organizuje prace interwencyjne, roboty publiczne oraz 

prace społecznie użyteczne dla mieszkańców gminy, posiadających status osoby bezrobotnej.  

 

Tabela 33 . Ilość osób bezrobotnych z podziałem na płeć z terenu gminy Puchaczów 

 2017 rok 

 

2018 rok 2019 rok 

Kobiety 76 79 83 

Mężczyźni 49 51 46 

Razem         125 

 

      130           129 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej. 

 

 W 2017 roku liczba osób bezrobotnych wyniosła 125, w tym 76 kobiet, 49 mężczyzn. 

W 2018 roku liczba osób z terenu gminy Puchaczów wyniosła 130, w tym 79 kobiet, 51 

mężczyzn. W 2019 roku liczba osób bezrobotnych wyniosła 129, w tym 83 kobiety, 46 

mężczyzn.  

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie współpracuje z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Łęcznej.  W dniu 23 lutego 2017 r. Ośrodek zawarł z PUP Porozumienie  

o współpracy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Cel PAI to pomoc osobom 

bezrobotnym, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu 

przebywania bez zatrudnienia, często połączonego z brakiem kwalifikacji, 

niewystarczającymi kompetencjami i deficytami utrudniającymi funkcjonowanie  

w środowisku pracy. Program zakładał przywrócenie osób bezrobotnych na rynek pracy 

poprzez przygotowanie ich do lepszego radzenia sobie i utrwalenia pożądanych i potrzebnych 

na rynku pracy nawyków. W roku 2017 Program obejmował jedynie aktywizację zawodową 

osób bezrobotnych w formie prac społecznie użytecznych - zorganizowaną przez PUP oraz 

Gminę Puchaczów. PUP w Łęcznej nie zrealizował działań w ramach integracji społecznej 

(szkolenia, poradnictwo, doradztwo, itp.) z powodu braku oferty firm do przeprowadzenia 

szkoleń. W ramach Programu objęto wsparciem 5 osób bezrobotnych, które spełniały łącznie 

następujące warunki: 
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− korzystały ze świadczeń pomocy społecznej,  

− PUP ustalił dla nich III profil pomocy, w szczególności realizujące kontrakt 

socjalnym.  

 

 W dniu 20.08.2019 r. zawarto Porozumienie w sprawie utworzenia  

i funkcjonowania Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Promocji i Zatrudnienia, Rozwoju Rynku 

Pracy, Poradnictwa Zawodowego oraz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu osób 

pozostających bez pracy.  

 W okresie 1.05.2019 r. - 30.06.2019 r. w ramach zawartego w dniu 19.04.2019 r. 

porozumienia pomiędzy PUP w Łęcznej a Gminą Puchaczów w sprawie organizacji prac 

społecznie użytecznych 4 osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach, korzystające ze 

świadczeń pomocy społecznej wykonywały prace społecznie użyteczne (prace pielęgnacyjno-

porządkowe na ternie gminy Puchaczów). 

 

 

5.4  Problemy opiekuńczo-wychowawcze 
 

Pojęcie rodziny ma ustawową definicję. W art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej 

czytamy, że rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 

związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.  

 

Rodzina to także codzienne współdziałanie osób, zmierzające do lepszego zaspokojenia 

ich potrzeb bytowych, w tym mieszkaniowych, żywnościowych  

i polegających na zapewnieniu dochodu stanowiącego źródło utrzymania (zarobkowych). 

Wspólne zamieszkiwanie jest więc przesłanką uznania za rodzinę osób zamieszkujących ze 

sobą, jeżeli równocześnie z tym zamieszkiwaniem występuje element wspólnego 

gospodarowania. Wspólnie gospodarować, oznacza zatem wspólne prowadzenie 

gospodarstwa domowego.  

 

Nie wszystkie rodziny swoje funkcje realizują w takim stopniu, by dzieci mogły się  

w nich prawidłowo rozwijać i czuć się szczęśliwe. W wielu rodzinach występują problemy, 

które zakłócają ich funkcjonowanie i są szczególne groźne dla dziecka, jego rozwoju 

psychosomatycznego i wychowania, stają się dysfunkcyjne. W rodzinach pojawiają się 

trudności na skutek czynników zewnętrznych (np. bezrobocie, choroba, zdarzenia losowe). Są 

jednak i takie rodziny, w których źródło dysfunkcji tkwi w czynnikach wewnętrznych jej 

członków (np. uzależnienia, przestępczość, przemoc, zaniedbywanie obowiązków). Stanowią 

one zagrożenie dla współczesnej rodziny i mogą powodować ich rozpad oraz prowadzić do 

wykluczenia społecznego.  

Tak więc, jeśli w rodzinie pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do 

wspierania rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań.  

W pracy tej bardzo istotne jest koordynowanie działań wszystkich instytucji zajmujących się 

wspieraniem rodziny, ponieważ problemy te bardzo często wymagają interdyscyplinarnych 

rozwiązań.  

 

Rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego monitorowania przez pracowników socjalnych, 

pedagogów szkolnych, pracowników służby zdrowia, policji, kuratorów sądowych i 

przedstawicieli innych instytucji. Praca z rodziną powinna być połączona ze wsparciem ze 
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strony środowiska, w tym również bliższych i dalszych krewnych, oraz aktywnością własną 

ze strony rodziny. Ponadto, praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio 

przygotowaną kadrę, kompetentną i obiektywną oraz podejmowana możliwie jak 

najwcześniej.  

 

Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy 

doceniać i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej  

i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić prawidłowe 

funkcjonowanie. Bardzo ważne zatem jest, aby wszystkie podmioty i instytucje uczestniczyły 

w procesie wspierania rodziny. 

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

Art. 2. 1. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie 

zdolności do wypełniania tych funkcji. 

 2. System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie 

czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki  

i wychowania przez rodziców.  

Art. 3. 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jednostki samorządu terytorialnego oraz 

organy administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem 

lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, 

podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami 

społecznymi.  

3. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie  

z zasadą pomocniczości, zwłaszcza gdy przepisy ustawy przewidują możliwość zlecania 

realizacji tych zadań przez organy jednostek samorządu terytorialnego.  

Art. 4. Stosując ustawę, należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz 

prawo dziecka do: 1) wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka 

poza rodziną – do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to 

zgodne z dobrem dziecka; 2) powrotu do rodziny; 3) utrzymywania osobistych kontaktów z 

rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów; 4) stabilnego 

środowiska wychowawczego; 5) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań 

oraz zabawy i wypoczynku; 6) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia; 7) ochrony 

przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka; 8) informacji i wyrażania opinii w 

sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości; 9) ochrony 

przed poniżającym traktowaniem i karaniem; 10) poszanowania tożsamości religijnej  

i kulturowej; 11) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia. 

Art. 8. 1. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na: 1) analizie 

sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 2) wzmocnieniu 

roli i funkcji rodziny; 3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 4) 

podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 5) pomocy w 

integracji rodziny; 6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 7) 

dążeniu do reintegracji rodziny. 2. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 1) pracy z 

rodziną; 2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 3. Wspieranie rodziny jest prowadzone 

za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia 

zewnętrznego.  
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Tabela 34. Liczba rodzin otrzymujących pomoc z powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

 

 

Powód trudnej 

sytuacji życiowej 

2017 

 

2018 2019 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba  osób 

w rodzinach 

bezradność w 

sprawach 

opiekuńczych i 

prowadzenia 

gosp. domowego 

 

 

25 

 

 

126 

 

 

21 

 

 

106 

 

 

11 

 

 

46 

Źródło: Opracowanie własne OPS w Puchaczowie.  
 

W roku 2017 liczba rodzin korzystających z pomocy OPS w Puchaczowie  

z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego wyniosła 25, liczba osób w rodzinach 126. 

 W 2018 roku zmniejszyła się liczba rodzin - 21, w tym liczba osób w rodzinach 106. 

 W 2019 roku o ponad połowę zmniejszyła się, porównując do lat poprzednich liczba 

rodzin korzystających z pomoc z powodu bezradności i wyniosła 11, liczba osób w rodzinach 

46.  

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i przy aktywnym współdziałaniu.  

W przypadku, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej poweźmie informacje o rodzinie 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik 

socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i po analizie sytuacji może zawnioskować do 

Kierownika o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.  

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Puchaczowie praca socjalna z rodzinami 

prowadzona jest przez 4 pracowników socjalnych. Dodatkową formą wsparcia rodzin 

z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi jest usługa asystenta rodziny, którą wprowadziła 

ustawa o wspieraniu rodziny (od stycznia 2015 r. jest to zadanie gminy  

o charakterze obligatoryjnym).  

Asystent rodziny jest profesją w systemie wspierania rodziny, której cechami 

charakterystycznymi są kompleksowe działania podejmowane wobec rodziny  

i polegające przede wszystkim na towarzyszeniu rodzinie, z zachowaniem profesjonalnych 

relacji    w pokonywaniu trudności, poprawie funkcjonowania i zmianie niekorzystnych dla 

rodziny sytuacji kryzysowych. 

  Współpraca asystenta i rodziny opiera się na wspólnym opracowaniu i realizacji planu 

pracy. W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny plan pracy obejmuje udzielanie przez 

asystenta wsparcia w obszarach: w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; pomocy w 

rozwiązywaniu problemów socjalnych; pomocy w rozwiązywaniu problemów 

psychologicznych; pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 

motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych  

i pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; udzielaniu 

wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; 

prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. 
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 Celem głównym pracy asystenta jest udzielanie wsparcia rodzinom przeżywającym 

trudności w wypełnianiu swoich funkcji. Praca asystenta opierała się na bezpośrednim 

kontakcie z rodzinami w ich miejscu zamieszkania. W związku z powyższym, częste wyjazdy 

asystenta rodziny w teren są niezbędne dla prawidłowej realizacji przez niego zadań. Ponad 

50 % całego czasu pracy spędza on w miejscu zamieszkania rodziny. Pozostały czas pracy 

przeznacza na współpracę z instytucjami, urzędami, służbą zdrowia, itp., oraz na 

przygotowanie, usystematyzowanie i uzupełnianie dokumentacji.  

Do zadań asystenta rodziny należy również: 

− prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 

− sporządzanie okresowej oceny sytuacji rodziny, 

− monitorowanie sytuacji rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 

− sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, 

− współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się 

w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 

− współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą,  

− podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia życia lub 

bezpieczeństwa dziecka i rodziny. 

 

Asystent rodziny jest zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy, co pozwala na 

pracę z rodziną w różnych porach, także poza godzinami pracy Ośrodka. Działania, które są 

podejmowane na rzecz wprowadzenia pozytywnych zmian  

w rodzinie są liczne i wielokierunkowe.  

 

Tabela 35. Ilość rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny z gminy Puchaczów 

Rok 2017 2018 2019 

Ilość rodzin 

objętych wsparciem 

asystenta rodziny 

 

 

15 

 

17 

 

13 

Źródło: Opracowanie własne OPS.  
 

W 2017 roku asystenturą rodziny objęto 15 rodzin, w kolejnym roku pomocy udzielano 17. 

rodzinom. Natomiast w 2019 roku asystenturą objęto łącznie 13 rodzin.  

Liczba rodzin z którymi współpracuje asystent rodziny zmienia się. Asystent kończy 

współpracę z rodzinami w których zrealizowano zamierzone cele lub też  

z innych powodów, np. ze względu na zmianę miejsca zamieszkania rodziny.  

 

Działania asystenta rodziny ukierunkowane są przede wszystkim na utrzymaniu dzieci 

w ich naturalnym środowisku.  

W ramach swoich obowiązków asystent rodziny bierze udział w zespołach do spraw 

oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. Są to zespoły powoływane przez 

PCPR, który monitoruje i analizuje sytuację rodzin pod kątem możliwości powrotu dzieci do 

naturalnego środowiska.  

 

Asystent w swoich działaniach na rzecz rodzin współpracuje z pracownikami 

socjalnymi, kuratorami zawodowymi i społecznymi, PCPR w Łęcznej, instytucjami 
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oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Prowadzi działania pośrednie, polegające na 

łączności z innymi pracownikami służb społecznych, czyli doraźnych kontaktach służących 

wymianie informacji w sprawach dotyczących rodziny lub wsparcia.  

 

Tabela 36. Ilość wniosków skierowanych do Sądu w sprawach dotyczących dzieci  

Rok 2017 2018 2019 

Ilość wniosków 

skierowanych do 

sądu dotyczących 

dzieci 

 

4 

 

4 

 

4 

Źródło: Opracowanie własne OPS.  

 

 W latach 2017-2019 pracownicy Ośrodka sporządzili i wysłali po 4 wnioski do Sądu 

w sprawach dotyczących dzieci.  

Na terenie Gminy Puchaczów działają świetlice opiekuńczo- wychowawcze, które mają 

na celu wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego 

życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym 

od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.  
 

 

Tabela 37. Liczba osób korzystających z pomocy OPS z powodu sieroctwa i potrzeby ochrony 

macierzyństwa, wielodzietności 

 

 

Powód trudnej 

sytuacji życiowej 

2017 

 

2018 2019 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba  osób 

w rodzinach 

sieroctwo 12 

 

43 10 27 7 25 

potrzeba ochrony 

macierzyństwa, 

wielodzietność 

 

8 

 

 

38 5 28 6 39 

Źródło: Opracowanie własne OPS.  

 

W 2017 roku 12 rodzin otrzymało pomoc OPS w Puchaczowie z powodu sieroctwa, w 

2018 roku liczba rodzin zmniejszyła się i wyniosła 10. W 2019 roku liczba rodzin 

otrzymujących pomoc wyniosła 7, w tym osób w rodzinach 25.  

W 2017 roku liczba rodzin otrzymujących pomoc z powodu wielodzietności wyniosła 

8, natomiast w 2019 roku zmalała do 6 rodzin.  

Zauważa się tendencję spadkową rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy 

społecznej, może być to spowodowane programem 500+ (świadczenie wychowawcze), który 

miał wpływ na poprawę sytuacji finansowej rodzin. 
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Rada Gminy w Puchaczowie Uchwałą Nr XXXI/219/21 Rady Gminy Puchaczów z 

dnia 26 lutego 2021 r. przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. 

Poprzedni program obowiązywał w latach 2015-2017, kolejny został opracowany na lata 

2018-2020. 

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-

2023 jest wypracowanie spójnego systemu wsparcia dla rodziny przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zadania  programu koncentrują się nie 

tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, nawet wtedy, gdy  dziecko umieszczone zostało poza 

rodziną biologiczną.  

Mając na uwadze dobro dziecka na bieżąco należy dokonywać analizy i oceny 

sytuacji dzieci i ich rodzin. Praca z rodziną winna być połączona z jej własną aktywnością. 

Organizując różnorodne formy pomocy na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy 

konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej  i wychowawczej rodziny w 

rozwoju dziecka. Należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić jej prawidłowe 

funkcjonowanie. Stąd podstawowym założeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej 

oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę. 

 

 

5.5 Przemoc w rodzinie 
 

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

przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia  i zdrowia 

oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić 

wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw  i wolności, a także w 

celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Przemoc w rodzinie - należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się 

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych, 

w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające 

ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich 

zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne  

u osób dotkniętych przemocą. 

 

Według art.  3. w/w ustawy  pomoc należna osobie dotkniętej przemocą:  

1.  Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy,  w szczególności  

w formie: 

1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego                   

i rodzinnego; 

2) interwencji kryzysowej i wsparcia; 

3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym 

przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz 

zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej; 

4) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia                     

w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych  

z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie; 

6) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do 

zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania. 

 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-17219697/art-3
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Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stosuje się przewidziane                            

w niniejszej ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się                                     

z osobami pokrzywdzonymi oraz oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez 

organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  lub ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, chyba że 

przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. 

 

Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy                           

w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych 

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

 

Rodzaje przemocy: 

1. Przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej 

ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia. 

2. Przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych 

zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności. 

3. Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej 

wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu. 

4. Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne 

uzależnienie ofiary od sprawcy. 

5. Zaniedbanie – to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych  

i emocjonalnych. 

 

Przemoc jest przestępstwem. W zależności od tego, czy przemoc ma charakter 

jednorazowy, czy się powtarza, jest ścigana z różnych artykułów Kodeksu karnego. Jeżeli 

przemoc ma charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się nad 

rodziną z art. 207 Kodeksu karnego. 

Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała 

ofiary, ale także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie, w jaki postrzega ona 

sama siebie, sprawcę oraz innych ludzi.  

 

Osoby zainteresowane mogły skorzystać z pomocy dzielnicowego Komendy Powiatowej 

Policji w Łęcznej podczas dyżurów 1 x w tygodniu w siedzibie Urzędu Gminy w 

Puchaczowie.  

 

Gmina Puchaczów opracowuje i realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Rodzinie. Celem głównym Programu na lata 2016-2020 jest 

zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego 

zjawiska w Gminie Puchaczów.  

 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/pomoc-spoleczna-17087802
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wychowanie-w-trzezwosci-i-przeciwdzialanie-alkoholizmowi-16791032
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Zadaniem gminy jest funkcjonowanie gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ośrodek Pomocy Społecznej ma zapewnić  obsługę 

techniczno-administracyjną Zespołu.   

 

Tabela 38. Liczba sporządzonych formularzy NK oraz zakończonych procedur,  

z podaniem przyczyny zakończenia 

 

 Liczba 

sporządzonych 

formularzy NK 

cz. A (wszczęcie 

procedury) 

Liczba 

zakończonych 

procedur NK 

Zakończenie 

procedury  

z powodu 

ustania 

przemocy  

w rodzinie 

Zakończenie 

procedury  

z powodu 

rozstrzygnięcia  

o braku 

zasadności 

podejmowania 

działań 

2017 

 

18 12 4 8 

2018 

 

18 10 5 5 

2019 14 

 

17 5 12 

Źródło: Opracowanie własne GZI. 
 

W 2017 r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Puchaczowie wpłynęło 18 

formularzy NK cz. A. Natomiast Zespół objął procedurą NK 16 rodzin (w 2 rodzinach 

sporządzono po 2 szt. formularzy NK. NK zostały sporządzone przez przedstawicieli  

następujących instytucji:  

• 17 – Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej, 

• 1 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie. 

Łącznie w roku 2017 Zespół prowadził 24 procedury NK. 

 

W 2018 r. do GZI wpłynęło 18 formularzy NK cz. A. Zespół objął procedurą 14 rodzin 

(w kilku rodzinach karty się powtarzały). NK zostały sporządzone przez przedstawicieli  

następujących instytucji:  

• 13 – policja (Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej, Komisariat Policji w 

Bełżycach); 

• 2 – oświata (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu, Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Ostrówku); 

• 3 – pomoc społeczna (Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie). 

Łącznie w roku 2018 Zespół prowadził 24 procedury NK. 

 

W 2019 r. do GZI w Puchaczowie wpłynęło 14 formularzy NK cz. A. Zespół objął 

procedurą NK 13 rodzin (1 NK u tej samej rodziny). NK zostały sporządzone przez 

przedstawicieli  następujących instytucji:  

• 13 – policja  (KPP w Łęcznej); 

•  1 - pomoc społeczna (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Łęcznej). 
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Łącznie w roku 2019 Zespół prowadził 22 procedury NK. 

 

Tabela 39. Liczba sporządzonych formularzy NK z podziałem na podmioty wszczynające 

procedurę 

 

 Policja Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Szkoła 

2017 

 

17 1 0 

2018 

 

14 2 2 

2019 

 

13 0 0 

Źródło: Opracowanie własne GZI. 

 

W 2017 r. GZI zakończył 12 procedur NK. W 4 przypadkach zakończono procedurę z 

powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia  

o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy i zrealizowania indywidualnego planu pomocy. 

W 8 sytuacjach rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań, np. nie stwierdzono 

przemocy rodzinie, sprawy około rozwodowe, konflikty na tle majątkowym.  

 

W 2018 r. GZI zakończył 10 procedur NK. W 5. przypadkach zakończono procedurę z 

powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia  

o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy i zrealizowania indywidualnego planu pomocy. 

W 5. rodzinach rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania. 

 

W 2019 r. GZI zakończył 17 procedur NK. W 5. przypadkach rozstrzygnięto  

o ustaniu przemocy w rodzinie i uzasadnionym przypuszczeniu o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy i zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. W 12. rodzinach 

zdecydowano o braku zasadności podejmowania działań, np. nie stwierdzono przemocy, tylko 

silny konflikt.  

 

Tabela 40. Liczba utworzonych grup roboczych w ramach pracy GZI oraz liczba posiedzeń 

 

 

 

Liczba utworzonych grup 

roboczych 

Liczba posiedzeń grup roboczych 

2017 16 

 

 

63 

2018 14 

 

113 

2019 9 

 

79 

Źródło: Opracowanie własne GZI. 
 

W 2017 r. utworzono 16 grup roboczych do rozwiązania indywidualnych spraw  

w rodzinach. Odbyły się 63 posiedzenia grup roboczych. W spotkaniach grup średnio 

uczestniczyło 4/5 przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów, także spoza składu Zespołu. 
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Ponadto w celu monitorowania podejmowanych działań w ramach procedury NK odbywały 

się wizyty w środowisku realizowane przez dzielnicowego, pracownika socjalnego lub 

wspólne. W kwartalnych spotkaniach GZI uczestniczyło średnio 10/12 osób. 

W dn. 23.11.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował szkolenie dla 

wszystkich członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracowników Ośrodka. 

Szkolenie odbyło się w Dziennym Domu „Senior+” w Bogdance.   

 

W 2018 r. utworzono 14 grup roboczych do rozwiązania indywidualnych spraw  

w rodzinach. Odbyło się 113 posiedzeń grup roboczych. Średnia liczba osób uczestniczących 

w spotkaniach wynosiła 4. Podobnie jak w latach poprzednich,  

w ramach monitoringu były realizowane wizyty w środowisku. W kwartalnych spotkaniach 

GZI uczestniczyło średnio 8 osób. 

 

W 2019 r. utworzono 9 grup roboczych, odbyło się 79 posiedzeń grup roboczych, w 

których średnio brało udział 4 przedstawicieli podmiotów. Ponadto  

w ramach procedury realizowano wizyty domowe w rodzinach dotkniętych lub zagrożonych 

przemocą. Zorganizowano 5 spotkań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, w których 

brało udział średnio 8 osób.  

 

Tabela 41. Liczba sporządzonych formularzy NK oraz zakończonych procedur,  

z podaniem przyczyny zakończenia: 

 

 Liczba 

sporządzon

ych 

formularzy 

NK cz. A 

(wszczęcie 

procedury) 

Liczba 

sporządzonyc

h formularzy 

NK cz. C 

Liczba 

sporządzonyc

h formularzy 

NK cz. D 

Liczba 

zakończonych 

procedur NK 

Zakończ

enie 

procedu

ry z 

powodu 

ustania 

przemoc

y w 

rodzinie 

Zakończenie 

procedury  

z powodu 

rozstrzygnięci

a  

o braku 

zasadności  

podejmowani

a działań 

od 

stycznia 

2020 do 

września 

2020 r. 

 

 

 

16 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

0 

 

 

6 

Źródło: Opracowanie własne GZI. 
 

W okresie od stycznia do września 2020 r. do Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Puchaczowie wpłynęło 16 formularzy NK cz. A. Niebieskie Karty 

zostały sporządzone przez przedstawicieli  następujących instytucji:  

• 15 – policja  (KPP w Łęcznej); 

• 1 –  szkoła.  
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Tabela 42. Liczba sporządzonych formularzy NK z podziałem na podmioty wszczynające 

procedurę: 

 

 Policja 

 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Szkoła 

od stycznia 

2020 do 

września 

2020  

 

 

15 

 

 

 

 

 

0 

 

 

1 

Źródło: Opracowanie własne GZI. 

 

W okresie od stycznia do września 2020 r. GZI zakończył 6 procedur NK. W tych 6 

sytuacjach rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań, np. nie stwierdzono 

przemocy rodzinie, sprawy około rozwodowe, konflikty na tle majątkowym.  

 

Tabela 43. Liczba utworzonych grup roboczych w ramach pracy GZI oraz liczba posiedzeń: 

 

 

Liczba utworzonych grup 

roboczych 

Liczba posiedzeń grup roboczych 

od 

stycznia 

2020 do 

września 

2020  

 

 

 

11 

 

 

 

 

33 

Źródło: Opracowanie własne GZI. 
 

W 2020 r. (od stycznia do września) utworzono 11 grup roboczych do rozwiązania 

indywidualnych spraw w rodzinach. Odbyły się 33 posiedzenia grup roboczych.  

 

Tabela 44.  Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie: 

 

 

 

Kobiety Mężczyźni  Dzieci Ogółem 

od 

stycznia 

2020 do 

września 

2020 

 

 

 

15 

 

 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

33 

Źródło: Opracowanie własne GZI. 
 

W okresie od stycznia do września 2020 r.  liczba osób dotkniętych przemocą była 

następująca: kobiety: 15, mężczyźni: 6, dzieci: 12, ogółem: 33 osoby.  

 

W 2020 roku w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących zadania związane  
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z procedurą „Niebieskie Karty”, osób i rodzin doświadczających przemocy, a także 

pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami, przejawiającymi problemy opiekuńczo-

wychowawcze, konieczne było stosowanie się do rekomendacji polegających na 

przestrzeganiu wzmożonego reżimu sanitarnego. Wymagało to wprowadzenia licznych zmian 

w organizacji Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, m.in. w zakresie: 

− ograniczenie działalności zespołu interdyscyplinarnego do niezbędnych zadań (np. do 

powoływania grup roboczych), wykonywanych za pomocą zdalnych środków komunikacji; 

− prowadzenie pracy na rzecz rodzin dotkniętych przemocą w oparciu o działania grup 

roboczych; 

− dokonywanie bieżących ustaleń dot. sytuacji rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” 

pomiędzy członkami grup roboczych za pośrednictwem rozmów telefonicznych/video 

konferencji/korespondencji mailowej czy innej formy korespondencji elektronicznej;                                       

 − w przypadku zorganizowania posiedzenia grupy roboczej w sposób tradycyjny 

bezwzględne stosowanie podstawowych zasad dot. zapobiegania wirusa SARSCoV-2; 

 − po ustaleniu indywidualnego planu pomocy wyznaczenie jednego przedstawiciela grupy 

roboczej do kontaktu z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie (tzw. opiekun, 

preferowany pracownik socjalny) oraz jednego przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z 

osobą stosującą przemoc (tzw. opiekun, preferowany Policjant) i na bieżąco monitorowanie 

sytuacji rodziny, ze wskazaniem na rozmowy telefoniczne lub dostępne środki komunikacji 

elektronicznej; 

− przekazanie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie za pomocą pośrednich 

środków komunikacji informacji o dostępnych na terenie gminy lub powiatu miejscach  

i instytucjach, które udzielają wsparcia specjalistycznego (np. psychologicznego czy 

prawnego), w szczególności poradnictwa specjalistycznego udzielanego za pomocą rozmów 

telefonicznych czy komunikacji elektronicznej;  

− w razie potrzeby organizowanie bezpośrednich spotkań członków grupy roboczej  

z osobą doznającą przemocy w rodzinie czy sprawcą przemocy w pomieszczeniach 

zapewniających wszelkie warunki bezpieczeństwa sanitarnego związane z ochroną przed 

SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie zachowania odpowiedniej odległości; 

− organizowanie odwiedzin członka GR w miejscu zamieszkania rodziny jedynie  

w sytuacjach szczególnych i tego wymagających, wówczas osoba powinna zostać 

wyposażona we wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa, takie jak np. maseczki, 

jednorazowe rękawiczki czy płyny dezynfekujące); 

- monitorowanie sytuacji rodziny w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne, zarówno 

przedstawicielom służb realizującym procedurę NK, jak i osobom i rodzinom 

doświadczającym przemocy;  

− zobowiązanie osoby doświadczającej przemocy w rodzinie i będącą w procedurze 

„Niebieskie Karty” do przekazywania na bieżąco telefonicznie informacji o swojej sytuacji,  

− w przypadkach podejrzenia eskalacji przemocy zgłaszanie konieczności interwencji Policji ; 

 − należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci doświadczające przemocy, zwłaszcza  

w okresie zawieszenia funkcjonowania placówek oświatowych.  

 

   

5.6 Alkoholizm 
 

Alkoholizm to zjawisko, które dotyka również mieszkańców naszej gminy  

w różnym wieku, niezależnie od płci, wykształcenia. Nadużywanie alkoholu prowadzi do 

dezintegracji rodziny, jest przyczyną przemocy domowej, sprzyja powstawaniu 
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nieformalnych grup społecznych stanowiących zagrożenie dla ładu i bezpieczeństwa 

publicznego.  

 

Jedną z najważniejszych kwestii społecznych będącą powodem problemów osobistych  

i rodzinnych jest uzależnienie od alkoholu. W naszym kraju picie alkoholu jest nagminne, 

alkoholizm jest jedną z bardzo poważnych chorób społecznych, przybiera rozmiary 

katastrofalne. Picie napojów alkoholowych jest zwyczajem powszechnym i towarzyszy  

w mniejszym lub większym stopniu wszystkim – w uroczystych spotkaniach i okazjach. 

Alkoholizm może prowadzić do utraty zdrowia i niekiedy życia. Rodzi problemy takie jak: 

przemoc, rozpad  rodzin, przestępczość. 

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest 

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

alkoholizmowi.  

 

Alkoholizm jest jedną z okoliczności, która zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

może kwalifikować do przyznania pomocy społecznej.  

 

Tabela 45 . Liczba udzielonych świadczeń z powodu alkoholizmu w latach 2017-2020 

 

 

Powód trudnej 

sytuacji życiowej 

2017 

 

2018 2019 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

 

 

 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba  osób 

w rodzinach 

alkoholizm 11 

 

 

16 11 14 13 14 

Źródło: Opracowanie własne OPS w Puchaczowie. 

 

W 2017 roku z powodu alkoholizmu pomoc przyznano 11. rodzinom, liczba osób w 

rodzinach wyniosła 16. W 2018 roku alkoholizm był przyczyną udzielenia pomocy również 

11. rodzinom. W 2019 roku liczba rodzin wzrosła do 13, liczba osób  

w rodzinach wyniosła 14.  

 

Ośrodek podejmuje liczne działania wobec osób nadużywających alkoholu. Praca 

socjalna ma głównie na celu zmotywowanie klienta do zmiany postawy i podjęcia leczenia 

odwykowego w formie psychoterapii. Praca jest także kierowana do osób 

współuzależnionych. W tym zakresie ośrodek współpracuje z Poradniami Terapii Uzależnień 

w Łęcznej, Łęczyńskim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii „Monar”, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie, Regionalnym Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej oraz 

Punktem Konsultacyjnym w Puchaczowie. 

Ośrodek kieruje osoby uzależnione od alkoholu do placówek lecznictwa odwykowego 

stacjonarnego lub ambulatoryjnego. Ponadto w przypadku braku współpracy z 

podopiecznymi Ośrodek sporządza wnioski do Gminnej Komisji Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puchaczowie. Pracownicy socjalni 

współpracują w tym zakresie z kuratorami sądowymi.  
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W roku 2017 Ośrodek złożył 7 wniosków o leczenie odwykowe do GKP i RPA  

w Puchaczowie, natomiast w kolejnym roku były to 4 pisma.  

 

Aby eliminować niekorzystny wpływ alkoholizmu na społeczność gminy, konieczne jest 

prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym oraz różnych form promocji zdrowego 

stylu życia. Ważną rolę w tym procesie odgrywa Gminna Komisja Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach przysługujących jej uprawnień. 

Podstawą prawną działania komisji jest art. 24, 25 i 26 ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 

Art. 24. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia 

rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają 

spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 

Art. 25. Na badanie, o którym mowa w art. 24 kieruje gminna komisja rozwiązywania 

problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której 

postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy. 

Art. 26. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać 

można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa 

odwykowego. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, 

której postępowanie dotyczy w postępowaniu nieprocesowym. Sąd wszczyna postępowanie 

na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do 

wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez 

biegłego zostało przeprowadzone. 

 

Tabela 46. Szacunkowa liczba osób uzależnionych i współuzależnionych na terenie gminy 

objęta wsparciem GKPiRPA w Puchaczowie w latach 2017- 2019 

 

 

Rok 
2017 2018 2019 

Liczba osób zgłoszonych do 

Komisji  
17 15 9 

Liczba osób, które zgłosiły 

się na Komisję  
42 32 26 

Liczba osób, które 

dobrowolnie poddały  się 

leczeniu 

4 2 3 

Podjęcie terapii.  

Działania wspierające i 

motywujące 

14 11 6 

Źródło: Opracowanie własne GKPiRPA w Puchaczowie. 

 

W latach 2017-2019 Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Puchaczowie przyjęła 41 wniosków dotyczących skierowania na leczenie 

odwykowe osób uzależnionych, z tego 20 wniosków zostało złożonych do sądu. Ponadto 

przeprowadzono rozmowy motywująco - interwencyjne z 76 osobami, wspierająco – 

motywujące z 15 osobami, oraz porady i konsultacje z 14 osobami.  
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Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych w Gminie Puchaczów reguluje Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puchaczów. 

  

Cele Programu to m.in.: 

− wspieranie działań edukacyjnych w zakresie szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu 

i  zagrożeniach związanych z chorobą alkoholową, 

− promowanie abstynencji i postaw trzeźwościowych jako stylu życia bez używania alkoholu 

oraz wspieranie działań ograniczających dostępność do alkoholu, 

− prowadzenie edukacji w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz udzielanie pomocy jej 

ofiarom, 

− wspieranie procesu wychodzenia z uzależnienia od alkoholu oraz prowadzenie działań na 

rzecz osób będących w stanie nietrzeźwości, 

− wspieranie oddziaływań umożliwiających integrację osób uzależnionych od alkoholu oraz 

członków ich rodzin, 

− wspieranie dostępu do działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób zagrożonych, 

używających i uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, 

− wspieranie działań mających na celu motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. 

 

Działalność GKPiRP w Puchaczowie: 

1) prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, a także prowadzenie działań związanych z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; 

2) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w zakresie zgodności 

lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałą Rady Gminy Puchaczów; 

3) współpraca z różnymi jednostkami i podmiotami w celu realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej, 

placówki oświatowe, Gminny Zespół Interdyscyplinarny, sąd, kuratorzy, prokuratura; 

4) organizacja i współpraca w organizacji kampanii edukacyjno-informacyjnych, konkursów 

promujących życie wolne od nałogów. 

 

Należy wspomnieć o funkcjonowaniu Punktu Konsultacyjnego, w którym specjalistycznej 

pomocy udziela psycholog ds. spraw uzależnień.  

Punkt Konsultacyjny jest miejscem pierwszego kontaktu, dostępnym dla osób potrzebujących 

pomocy. Ideą Punktu jest, aby klient, który korzysta ze wsparcia został odpowiednio zmotywowany 

oraz właściwie pokierowany, i w konsekwencji trafił do instytucji świadczących specjalistyczną 

pomoc. 

Podstawowe zadania Punktu Konsultacyjnego w Puchaczowie: 

− motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia 

psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień, kierowanie do leczenia specjalistycznego; 

− udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu uzależnienia (np. przez rozmowy 

podtrzymujące, itp.); 

− rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosowanego wsparcia  

i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy; 

− gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy  

i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy i powiatu; 
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− współpraca z placówkami świadczącymi pomoc psychologiczną, psychiatryczną, 

terapeutyczną, socjalną i prawną. 

 

 

5.7  Sytuacja osób starszych 

 
Zadaniem państwa jest przede wszystkim stworzenie odpowiednich ram prawnych, 

instytucjonalnych dla realizacji polityki społecznej wobec ludzi w wielu senioralnym.                    

Najwłaściwszym poziomem do realizacji polityki wobec osób starszych jest poziom lokalny - gminy 

i powiaty. Ich organy samorządu we współpracy z organizacjami pozarządowymi powinny stworzyć 

lokalne programy aktywizacji i wsparcia dla osób starszych, uwzględniające lokalną specyfikę, 

strukturę potrzeb i możliwości ich zaspokojenia zgodnie z zasadą subsydiarności. 

Do czynników, które będą determinowały skalę i strukturę zadań polityki adresowanej do 

starszego pokolenia i osób starszych należą m.in.  

− dostęp do świadczeń zdrowotnych, 

− poziom wykształcenia, 

− skala aktywności społecznej, w rodzinie oraz najbliższym otoczeniu i aktywności 

zawodowej, 

− zakres konsumpcji dóbr i usług, tak finansowanych z budżetu gospodarstwa domowego, jak i 

ze środków publicznych. 

 

Do najważniejszych przyczyn wzrostu odsetka osób starych w społeczeństwie należą przede 

wszystkim wydłużanie czasu trwania ludzkiego życia oraz spadek liczby urodzeń. Pierwszy czynnik 

wpływa na bezwzględny wzrost liczby ludzi starych.  

Starość i starzenie się – to pojęcia, które nie zostały jeszcze jednoznacznie zdefiniowane, 

zarówno przez nauki biologiczne jak i społeczne. Pierwsze z tych pojęć traktowane jest jako 

zjawisko, faza życiowa, drugie natomiast jest procesem. Starość jako etap, stan w życiu człowieka 

ma charakter statyczny, starzenie się natomiast, traktowane jest jako proces rozwojowy i jest 

zjawiskiem dynamicznym. Postępujące zmiany społeczno – ekonomiczne, coraz szybszy postęp 

techniczno-informatyczny, wzrost stopy życiowej ludności, rozwój i osiągnięcia medycyny, 

przyczyniają się do wydłużenia życia ludzkiego. Konsekwencją tego jest szybszy wzrost liczby osób 

w podeszłym wieku, niż liczby osób nowo narodzonych. Starzenie zależy od sposobu i warunków 

życia. Odmiennie będzie przebiegało u mężczyzn i kobiet, inaczej na wsi i w mieście.  

Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć: samotność, przewlekłą chorobę, 

niepełnosprawność, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności. Jednak największym problemem 

społecznym ludzi starszych jest samotność.  

Zmieniająca się struktura i funkcje współczesnej rodziny nie sprzyjają kształtowaniu się 

warunków do sprawowania opieki nad sędziwym członkiem rodziny. Coraz częściej osoby starsze 

tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe, a jeśli już mieszkają razem z dziećmi, to przede 

wszystkim ich świadczenia emerytalne stanowią źródło pewnego i stałego dochodu rodzin 

wielopokoleniowych. 

Ogólna analiza sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajdują się polscy seniorzy, a wiąże się  

z tym temat emerytur, rent (zasad ich przyznawania, wielkości kwot) jest niekorzystna. Często, 

bowiem świadczenia te są jedynym źródłem dochodów, źródłem utrzymania osób starszych.  

W globalnym ujęciu należy stwierdzić, że 90% seniorów utrzymuje się wyłącznie ze  świadczeń 

emerytalnych. Posiadanie własnych pieniędzy daje osobom starszym poczucie samodzielności. 

Wysokość emerytury ma szczególne znaczenie zarówno dla osób samotnych (pozbawionych 
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naturalnego oparcia rodzinnego), jak dla osób żyjących z rodziną.  

Ludzie starsi objęci systemem pomocy społecznej w Gminie Puchaczów, korzystają  

z różnych form wsparcia, w tym m.in.: usług opiekuńczych, pomocy materialnej, skierowaniu do 

domu pomocy społecznej lub do zakładu opiekuńczo-leczniczego, środowiskowego domu 

samopomocy, Dziennego Domu „Senior+”. 

Osób zainteresowanych usługami opiekuńczymi przybywa z każdym rokiem, co związane jest z 

brakiem możliwości zapewnienia im opieki ze strony osób najbliższych. 

Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych 

przyczyn wymagają pomocy innych osób w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,  

a rodzina takiej pomocy nie może udzielić.  

Zasady przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za nie reguluje Uchwała Rady Gminy 

Puchaczów z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie: „szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania”.  

W 2017 r. Ośrodek zatrudniał 3 opiekunki na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu 

pracy, oraz 1 opiekunkę na umowę zlecenie, które świadczyły usługi opiekuńcze u 12 

podopiecznych.  

W 2018 r. Ośrodek zatrudniał 6 opiekunek na umowę o pracę średniorocznie 3 etaty,  świadczące 

usługi opiekuńcze łącznie u 15 podopiecznych.  

W 2019 r. Ośrodek zatrudniał 6 opiekunek na umowę o pracę średniorocznie 3 etaty,  świadczące 

usługi opiekuńcze łącznie u 16 podopiecznych.  

Zasady przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za nie reguluje Uchwała Rady Gminy 

Puchaczów z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie: „szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania”.  

 

Pomoc materialna dla osób starszych przyznawana jest głównie w formie specjalnych zasiłków 

celowych z przeznaczeniem na zakup leków, opału, dojazdy do placówek służby zdrowia oraz  

w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach programu „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

W latach 2017-2019 osoby starsze, niepełnosprawne, chore, niesamodzielne znajdujące się  

w trudnej sytuacji, mogły korzystać z pomocy w formie artykułów żywnościowych pozyskanych  

z Banku Żywności w Lubinie w ramach programu PEAD (Dostarczanie nadwyżek żywności 

najuboższej ludności Unii Europejskiej).  

 

Praca socjalna wobec seniorów opiera się na rozmowach wspierająco-motywujących,  pomocy 

podczas gromadzenia niezbędnej dokumentacji do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub 

pielęgnacyjnego, zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie (dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, likwidacji barier 

technicznych), informowaniu o przysługujących ulgach, placówkach świadczących opiekę 

długoterminową, możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego.  

 

Ważnym elementem pracy wobec seniorów jest także kierowanie do domu pomocy społecznej. 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej 

pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy 
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społecznej. W 2018 roku skierowano 2 mieszkańców, w tym 1 osobę pow. 60 roku życia do domu 

pomocy społecznej. 

 

Rozdział 6. ANALIZA SWOT  w zakresie problemów społecznych  
 

Analiza SWOT stanowi kompleksowe narzędzie pomocnicze pozwalające pogłębić ocenę 

otoczenia w zakresie planowanego przedsięwzięcia, a także wewnętrznych aspektów 

warunkujących jego powodzenie. Wnioskowanie szans i zagrożeń, oparte zostało na 

zestawieniu mocnych i słabych stron. Innymi słowy szanse i zagrożenia stanowią pochodną 

wielu czynników. Są też obciążone pewnym subiektywnym podejściem do oceny, osób i grup 

środowiskowych.  

 

Analiza SWOT jest bardzo użyteczną metodą przy określaniu priorytetów rozwojowych, 

oceniającą zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne czynniki wpływające na działania związane 

z programowaniem strategii. 

Wnikliwe opracowanie SWOT jest istotnym etapem planowania strategicznego. Przy 

właściwym opracowaniu stanowi punkt wyjściowy dla określenia  celów strategicznych oraz 

projektów socjalnych. W analizie odniesiono się wyłącznie do kwestii społecznych. 

Nazwa SWOT obejmuje: 

− mocne strony (S) – wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na sytuację 

społeczną, atuty gminy w zakresie sfery społecznej; 

− słabe strony (W) -  wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na sytuację 

społeczną, problemy, to co trzeba poprawić; 

− szanse (O) – zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na realizację celów;  

− zagrożenia (T) – zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na realizację 

celów, przeszkody, których niekorzystny wpływ powinniśmy minimalizować. 

 

Podsumowując analiza SWOT jest analizą strategiczną pozwalającą na wygenerowanie z 

otoczenia szans rozwoju, a także zagrożeń hamujących działania na rzecz społeczności 

lokalnej. Mocne strony mogą oznaczać, iż należy je nadal rozwijać  

i udoskonalać, słabe zaś eliminować lub zreorganizować. 
 

 

Tabela 47.  Analiza SWOT: 

 

MOCNE STRONY - S SŁABE STRONY - W 

- różnorodność świadczeń oferowanych przez 

OPS w Puchaczowie; 

- zrozumienie i akceptacja ze strony władz 

lokalnych; 

- dobre rozeznanie środowiska; 

- rozbudowany system pomocy społecznej – 

udzielanie wsparcia finansowego, usług 

opiekuńczych, poradnictwa i pracy socjalnej; 

- znikomy poziom bezdomności; 

- funkcjonowanie organizacji pozarządowych; 

- fachowa kadra w sferze oświaty, kultury, sportu 

i ochrony zdrowia; 

- bierna postawa świadczeniobiorców w rozwiązywaniu 

problemów życiowych, niechęć do zawierania kontraktów 

socjalnych; 

- niechęć do podnoszenia kwalifikacji przez osoby 

długotrwale bezrobotne; 

- znaczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku; 

- występowanie bezrobocia o charakterze długotrwałym 

oraz zjawiska „dziedziczenia bezrobocia”; 

- niechęć do podejmowania leczenia przez osoby 

uzależnione, współpracy w tym zakresie przez osoby 

współuzależnione; 

- niedostateczna baza zabezpieczająca potrzeby społeczne 
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- aktywność społeczeństwa w sferze życia 

kulturalnego; 

- realizacja procedury „Niebieskie Karty”; 

- wykwalifikowana kadra pracowników 

działających na polu pomocy społecznej; 

- dożywianie dzieci w placówkach oświatowych; 

- zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania; 

- prowadzenie różnorodnych działań socjalnych  

i zapobiegających dysfunkcjom rodziny; 

- możliwość wspierania rodziny poprzez 

zatrudnienie asystenta rodziny; 

- łatwy dostęp dzieci do przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych; 

- bardzo dobry stan infrastruktury oświatowej; 

- bardzo dobrze rozwinięte szkolnictwo na 

poziomie podstawowym; 

- sprawny dowóz dzieci do szkół; 

- funkcjonowanie Szkolnych Klubów 

Sportowych; 

- realizacja programów profilaktyczno-  

wychowawczych w szkołach; 

- zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 

różnych form spędzania czasu wolnego (świetlice 

profilaktyczne i szkolne, Orliki, lodowisko); 

- wysoka liczba nauczycieli posiadających 

wykształcenie wyższe oraz specjalizacje 

przedmiotowe; 

- dostęp pacjentów do lekarza rodzinnego i 

wybranej opieki specjalistycznej w Gminnym 

Ośrodku Zdrowia - w czasie epidemii Covid 19 – 

kontakt telefoniczny; 

- możliwość zapewnienia opieki wobec osób 

przewlekle chorych i niepełnosprawnych w  

Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w 

Puchaczowie; 

- zapewnienie środków finansowych na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych (GKPiRPA); 

- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego; 

- dyżury dzielnicowego 1x tygodniu w UG; 

- możliwość uczestnictwa społeczności lokalnej   

w kulturze - Gminny Ośrodek Kultury; 

- dobrze zaopatrzona i ogólnie dostępna 

Biblioteka w Puchaczowie oraz jej filia w 

Ciechankach;  

- mieszkania socjalne w nowym bloku 

wielorodzinnym w Ciechankach; 

- wspieranie przez samorząd gminny organizacji 

pozarządowych w realizacji zadań publicznych; 

- aktywnie funkcjonujące Stowarzyszenie „Nasza 

Świetlica –Pomocna Dłoń” w Bogdance; 

(brak placówek pomocy dla samotnych matek z dziećmi, 

brak miejsc dla ofiar przemocy, miejsc noclegowych dla 

osób bezdomnych, poradnictwa prawnego); 

- słabe włączanie się społeczności lokalnej w działania 

pomocowe; 

- niska aktywność mieszkańców do tworzenia grup 

wsparcia i grup samopomocowych; 

- niemalejąca liczba świadczeniobiorców pomocy 

społecznej; 

- proces starzenia się ludności; 

- wysokie koszty utrzymania mieszkańca w DPS;  

- ograniczona komunikacja publiczna; 

- niedostateczna realizacja profilaktyki zdrowotnej i słaba 

dostępność do specjalistycznych usług medycznych, np. 

psychiatra, neurolog, psycholog; 

- niewystarczająca profilaktyka w zakresie 

zdiagnozowanych problemów społecznych; 

- rosnąca liczba NK dokumentujących przemoc w 

rodzinie; 

- brak możliwości zdiagnozowania liczby osób 

niepełnosprawnych; 

- narastająca migracja w celach zarobkowych i rosnące 

„eurosieroctwo”; 

- dezintegracja rodzin związana z zagranicznymi 

wyjazdami zarobkowymi członka rodziny; 

- brak wolontariatu w pomocy społecznej; 

- duże dysproporcje w zamożności rodzin; 

- dziedziczenie zjawiska uzależnienia od pomocy 

społecznej oraz wyuczonej bezradności; 

- niewystarczająca likwidacja barier architektonicznych w 

placówkach samorządowych;  

- niedostateczne wypełnianie funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych przez rodziców; 

- trudny dostęp do rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

- zbyt mała liczba organizacji pozarządowych działających 

w obszarze pomocy społecznej; 

- brak ośrodka interwencji kryzysowej w powiecie 

łęczyńskim; 

- zbyt mała liczba rodzin zastępczych; 

- brak rodzin wspierających.  
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- organizacja czasu wolnego dla dzieci, pomoc w 

nauce, zajęcia profilaktyczne i wychowawcze, 

dostępność do placówek wsparcia dziennego (6 

świetlic); 

- istniejące zasoby instytucjonalne działające na 

rzecz bezpieczeństwa społecznego (w systemie 

pomocy socjalnej, edukacji, służby zdrowia); 

- dobra współpraca z instytucjami i podmiotami 

realizującymi zadania z zakresu pomocy 

społecznej i na rzecz rodziny; 

- funkcjonowanie organizacji społecznych 

(KGW, OSP, SKS); 

- funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w 

Bogdance; 

- funkcjonowanie Żłobka „Bajkolandia” w 

Wesołówce; 

- rozwój bazy przedszkolnej (3 przedszkola); 

- zapewnienie dostępu do bezpłatnych porad 

prawnych; 

- utworzenie przez powiat łęczyński Centrum 

Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie;  

- rozwój psychiatrii środowiskowej poprzez 

utworzenie Zespołu Leczenia Środowiskowego 

w Łęcznej (współpraca z OPS). 

 

SZANSE – O 

 

ZAGROŻENIA - T 

- ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych przez kadrę pomocy społecznej; 

- współpraca instytucji na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie (GZI); 

- wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w 

ramach robót publicznych, prac interwencyjnych 

i prac społecznie użytecznych; 

- oferowanie dzieciom i młodzieży różnych form 

wypoczynku; 

- możliwość podniesienia kwalifikacji 

zawodowych i umiejętności beneficjentów 

pomocy społecznej poprzez udział w projektach 

w ramach środków z Unii Europejskiej; 

- podejmowanie oddolnych inicjatyw lokalnych; 

- oddzielenie pomocy finansowej od pracy 

socjalnej w systemie pomocy społecznej; 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi              

i stowarzyszeniami; 

- racjonalne rozdzielanie środków publicznych; 

- wysoki poziom współpracy pomiędzy szkołą             

a rodziną; 

- prawidłowy przebieg informacji pomiędzy 

sektorem publicznym a pozarządowym  w 

dziedzinie pomocy społecznej; 

- niestabilna sytuacja gospodarcza; 

- trudna sytuacja finansowa znacznej części rodzin; 

- bezradność i postawa bierności w rozwiązywaniu 

problemów życiowych, zmiany swojej sytuacji życiowej; 

- zmiany polityczne; 

- marginalizacja spowodowana długotrwałym 

bezrobociem; 

- bezrobocie wśród osób młodych; 

- występowanie zagrożeń w funkcjonowaniu rodziny, tj. 

uzależnienia, przemoc w rodzinie, bezrobocie, bezradność; 

- niewydolność wychowawcza rodzin; 

- wzrost zapotrzebowania na miejsca w placówkach opieki 

stacjonarnej; 

- pogłębianie się zjawiska „dziedziczenia biedy” i 

wyuczonej bezradności; 

- wzrost zadań statutowych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej, wzrost nakładów finansowych; 

- zwiększająca się liczba osób popadających w choroby 

psychiczne, depresje, nerwice; 

- niska aktywność osób niepełnosprawnych oraz ubogi 

rynek pracy dostosowanej do ich potrzeb; 

- starzenie się społeczeństwa - niekorzystne zmiany w 

strukturze społecznej;  

- kryzys  w wielu obszarach życia (zdrowie, kontakty 
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- wydawanie w formie papierowej biuletynu 

gminnego;  

- Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA w Bogdance- 

rynek pracy i źródło środków finansowych dla 

gminy; 

- rosnąca świadomość społeczna przejawiająca 

się w artykułowaniu potrzeb; 

- realizacja programu Karta Dużej Rodziny; 

- realizacja programu zdrowotnego 

finansowanego przez gminę; 

- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa;  

- zawarcie Porozumienia o współpracy 

partnerskiej na rzecz ochrony zdrowia 

psychicznego w powiecie Łęczyńskim; 

- współpraca międzygminna i powiatowa w 

zakresie pomocy społecznej; 
- możliwość utworzenia systemu wsparcia dla 

osób w sytuacji kryzysowej, łączącego działania 

służb i instytucji: pomocy społecznej, oświaty, 

służby zdrowia, policji, komisji ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych; 

- możliwość rozwoju organizacji pozarządowych, 

działających w sferze polityki społecznej; 

- zwiększanie środków na pomoc społeczną w 

budżecie gminy; 

- wzrasta liczba programów rządowych 

wspierających osoby starsze i niepełnosprawne 

(Opieka wytchnieniowa, Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej, „Senior+”, Opieka 75+, 

Program „Wspieraj Seniora”, Usługi opiekuńcze 

dla ON); 

- rozwój instytucji i programów na szczeblu 

powiatowym, np. ZAZ w Jaszczowie, Klub 

Senior+, COM, ZOL w Jaszczowie; 

- realizacja projektu „AKTYWNI. Program 

integracji społecznej i zawodowej w Gminie 

Puchaczów” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie 

społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

- rozwijające się osiedle w Kol. Turowoli. 

 

społeczne, gospodarka) z powodu epidemii Covid-19. 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne OPS w Puchaczowie. 
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Rozdział  7. Cele, założenia, kierunki działań i efekty 

 
Głównymi założeniami strategii są: 

− przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin długotrwale borykających 

się z problemami życiowymi, w tym integracja osób niepełnosprawnych i starszych ze  

środowiskiem, 

− zapobieganie i minimalizowanie problemów alkoholowych i narkomanii,  

− minimalizowanie skutków ubóstwa, 

− zmniejszenie bezrobocia. 

 

Działania kierowane będą na rzecz osób i rodzin dotkniętych bezrobociem, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, dotkniętych problemem alkoholizmu i narkomanii, starszych  

i niepełnosprawnych.  

Gminny system pomocy społecznej musi zawierać komponenty dające poczucie 

bezpieczeństwa socjalnego, ale także powinien być otwarty i zawierać nowe wyzwania. 

Powinien rozwijać się system ciągłego monitorowania problemów rodzin i dzieci oraz 

zintegrowanych działań umożliwiających szybką oraz skuteczną pomoc  

w sytuacjach kryzysowych. Pomoc środowiskowa stanie się dominującą formą pomocy 

społecznej w gminie. 

Warunkiem skutecznego przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym jest 

przede wszystkim podniesienie świadomości mieszkańców gminy na temat głównych 

przyczyn i skutków tych zjawisk oraz zasad i możliwości zapobiegania ich powstawaniu. 

 

Realizacja strategii przewiduje współpracę różnych instytucji i organizacji 

pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej, a także instytucji działających  

w zakresie polityki społecznej, takich jak: edukacja, służba zdrowia, sądownictwo. 

 

Cel główny 

 

Stworzenie warunków do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, 

możliwości i uprawnienia. 

 

Cele strategiczne: 
 

1.  Budowanie skoordynowanego  systemu wsparcia dla rodziny ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

2.  Rozwój systemu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

3.  Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Puchaczów bezpieczeństwa 

socjalnego poprzez stworzenie spójnego systemu pomocy.  

4.  Poprawa lokalnego systemu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

i przeciwdziałania uzależnieniom. 

 

Cel strategiczny 1 

Budowanie skoordynowanego systemu wsparcia dla rodziny ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży 
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Cele szczegółowe i kierunki działań Odpowiedzialni za 

realizację celów 

Partnerzy Termin 

Tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu 

rodziny i jej prawidłowego funkcjonowania; 

- systematyczna i wszechstronna praca socjalna z rodziną, 

wykorzystywanie różnorodnych metod i technik pracy 

socjalnej; 

- prowadzenie poradnictwa rodzinnego dla rodzin 

wymagających pomocy i wsparcia w zakresie 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej; 

- współpraca w ramach poradnictwa specjalistycznego 

(prawnego, psychologicznego) z PCPR w Łęcznej, 

Punktem Konsultacyjnym, GZI, „Monarem”, Starostwem 

Powiatowym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; 

- wspieranie rodzin wykazujących trudności opiekuńczo-

wychowawcze poprzez przydzielenie rodzinie asystenta; 

- tworzenie i wdrażanie 3-letnich programów wspierania 

rodziny; 

- tworzenie warunków do funkcjonowania rodzin 

wspierających na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej; 

- współpraca ze szkołami w zakresie diagnozowania 

potrzeb dzieci i młodzieży; 

- realizacja i promowanie programu Karta Dużej 

Rodziny; 

- udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;  

- współpraca z placówkami wsparcia dziennego 

(świetlicami); 

- współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

- współpraca z sądem i kuratorami w zakresie wspierania 

rodziny zagrożonej pozbawieniem lub ograniczeniem 

władzy rodzicielskiej,  

- współpraca z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w 

Kijanach i PCPR w Łęcznej – organizatorem pieczy 

zastępczej w sytuacji, gdy dziecko zostanie skierowane 

do instytucjonalnej pieczy zastępczej; 

- współpraca w zakresie organizowania wypoczynku 

letniego dla dzieci z rodzin o niskich dochodach; 

- realizacja programu osłonowego w zakresie 

dożywiania;  

- inicjowanie i włączanie się w różnego rodzaje akcje i 

przedsięwzięcia typu: „Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać 

Zimę”, turnieje charytatywne, „Szlachetna Paczka”, itp.; 

- natychmiastowe reagowanie w sytuacji wystąpienia 

zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia dziecka, 

współpraca z policją. 

 

Przewidywane efekty: 

- umożliwienie rodzinom przezwyciężenia trudności w 

sferze opiekuńczej i wychowawczej; 

samorząd gminny,  

OPS, szkoły,  

Stowarzyszenie 

„Nasza Świetlica-

Pomocna Dłoń”,  

PCPR – organizator 

pieczy zastępczej 

Sąd, kuratorzy 

zawodowi i 

społeczni, 

organizacje 

pozarządowe, 

kościoły, 

GOZ, GZI, 

 

2021-

2026 
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- wyposażenie rodzin w narzędzia i zasoby ułatwiające 

samodzielne funkcjonowanie oraz przezwyciężenia 

trudnych sytuacji życiowych;  

- zwiększenie aktywności życiowej rodzin; 

- poprawa sytuacji materialnej rodzin korzystających z 

pomocy społecznej. 

 

Cel strategiczny 2 

Rozwój systemu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych  

 
 

Cele szczegółowe i kierunki działań Odpowiedzialni 

za realizację 

celów 

Partnerzy Termin 

Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia 

osób starszych: 

- kontynuacja i rozwój działalności Dziennego Domu 

„Senior+” w Bogdance; 

- realizacja programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-

2025; 

- podejmowanie działań międzypokoleniowych; 

- współpraca ze Stowarzyszeniem „Seniorzy z Wigorem”, 

wspieranie działalności organizacji, promocja; 

- rozszerzenie oferty usług opiekuńczych i realizacja 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania osób starszych i chorych; 

- realizacja Programu „Opieka 75+”, 

- realizacja programu „Wspierają Seniora”, 

- w miarę potrzeby kierowanie osób wymagających 

całodobowej opieki do domu pomocy społecznej lub 

zakładu opiekuńczo-leczniczego;  

- rozwój pracy socjalnej z seniorami; 

- wsparcie materialne, rzeczowe dla osób starszych 

znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej; 

- umożliwienie seniorom uczestnictwa w imprezach, 

spotkaniach okolicznościowych, integracyjnych. 

Rozwijanie działań zapobiegających wykluczeniu 

społecznemu osób starszych: 

- tworzenie warunków do funkcjonowania grup wsparcia, 

samopomocowych; 

- zainicjowanie Gminnej Rady Seniorów; 

- współpraca z instytucjami, organizacjami w zakresie 

pomocy osobom starszym; 

- wspieranie rozwoju wolontariatu na rzecz pomocy osobom 

starszym. 

 

Przewidywane efekty: 

- włączenie seniorów do życia w środowisku lokalnym; 

- zapewnienie niezbędnej opieki i pomocy osobom starszym 

i chorym; 

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu 

psychicznego osobom starszym.  

samorząd gminny, 

DD „Senior +” w 

Bogdance,  OPS 

organizacje 

pozarządowe, 

młodzież szkolna, 

Klub Wolontariatu 

w ZS, instytucje 

kultury, GOZ, 

ZOL, pielęgniarska 

opieka 

długoterminowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

placówki 

oświatowe, Klub 

Wolontariatu w ZS, 

instytucje kultury, 

GOZ, ZOL, WTZ, 

ŚDS, PCPR, 

PZON, Łęczyńskie 

2021-

2026 
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Stwarzanie warunków umożliwiających osobom 

niepełnosprawnym pełnienie ról społecznych i integrację 

ze środowiskiem lokalnym: 

- opracowanie i realizacja gminnego programu działania na 

rzecz osób niepełnosprawnych; 

- współpraca z ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami  

psychicznymi (ŚDS, WTZ); 

- wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań 

na rzecz osób niepełnosprawnych; 

- współpraca z Powiatową Radą ds. Osób 

Niepełnosprawnych; 

- współpraca z PCPR oraz Powiatowym Zespołem ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej; 

- kierowanie ON do ZAZ w Łęcznej, Jaszczowie; 

- kierowanie osób niepełnosprawnych do COM w 

Jaszczowie; 

- przygotowanie i upowszechnienie informacji o 

uprawnieniach, dostępnych formach pomocy adresowanych 

do środowiska osób niepełnosprawnych (informator, ulotka, 

strona internetowa); 

- włączanie osób niepełnosprawnych do udziału w 

imprezach okolicznościowych, spotkaniach integracyjnych, 

itp. 

 

Przewidywane efekty: 

- zapewnienie osobom niepełnosprawnym godnych 

warunków życia i zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb; 

- poprawa sytuacji materialnej osób niepełnosprawnych;  

- integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem 

lokalnym; 

- zwiększenie wiedzy osób niepełnosprawnych na temat 

przysługujących im ulg i uprawnień; 

- zmiana świadomości mieszkańców gminy na temat 

postrzegania i stereotypów dot. osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Stowarzyszenie 

Inicjatyw 

Społecznych, 

Powiatowa 

Społeczna Rada ds. 

Osób 

Niepełnosprawnych 

Ośrodek 

Rewalidacyjno-

Wychowawczy w 

Łęcznej, 

poradnia 

psychiatryczna 

ZLŚ 

 

 

 
Cel strategiczny 3 

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Puchaczów bezpieczeństwa socjalnego 

poprzez stworzenie spójnego systemu pomocy.  
 

Cele szczegółowe i kierunki działań Odpowiedzialni 

za realizację 

celów 

Partnerzy Termin 

Podejmowanie i rozwijanie działań na rzecz poprawy 

sytuacji bytowej i warunków życia osób i rodzin żyjących w 

ubóstwie: 

- udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych i 

niepieniężnych rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej; 

- tworzenie i realizacja programów na rzecz pomocy osobom 

najuboższym; 

samorząd 

gminny,  

OPS,  

PUP w Łęcznej, 

 

szkoły,  

przedszkole,  

Klub 

Wolontariatu 

2021-

2025 
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- realizacja programu osłonowego w zakresie dożywiania; 

- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;  

- aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania 

działań samopomocowych na rzecz pomocy osobom 

potrzebującym;  

- uczestnictwo w akcjach i przedsięwzięciach na rzecz rodzin i 

dzieci ubogich; 

- systematyczne diagnozowanie i analiza rzeczywistych potrzeb 

osób korzystających z pomocy społecznej oraz problemów 

społecznych; 

- rozwój pracy socjalnej, kontraktu socjalnego z rodzinami i 

osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej; 

- stałe monitorowanie osób zagrożonych problemem 

bezdomności; 

- przyznawanie prawa do korzystania ze świadczeń 

zdrowotnych osobom, które utraciły ubezpieczenie zdrowotne. 
-  ocena stanu potrzeb socjalnych; 

-  podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami 

działającymi na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej;  

-  poprawa jakości życia osób ubogich; 

- monitoring bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy. 

 

Aktywizacja i integracja osób bezrobotnych: 

- udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom i 

rodzinom dotkniętym problemem bezrobocia; 

- poradnictwo, praca socjalna z osobą bezrobotną i jego 

rodziną, zwłaszcza za pomocą kontraktu socjalnego;  

- organizacja prac społecznie użytecznych na terenie gminy; 

- stała wymiana informacji z PUP o osobach korzystających z 

pomocy społecznej, będącymi osobami bezrobotnymi 

(konsultacje, rozmowy, system informatyczny SEPI); 

- wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych znajdujących się 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w formie prac 

interwencyjnych i robót publicznych;  

Przewidywane efekty: 

- łagodzenie skutków bezrobocia; 

- uaktywnianie społeczno-zawodowe osób bezrobotnych, 

klientów pomocy społecznej; 

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych; 

- zwiększenie skuteczności i efektywności działań 

podejmowanych przez OPS wobec osób żyjących w ubóstwie; 

- poprawa sytuacji rodzin i osób żyjących w ubóstwie. 
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Cel strategiczny 4 

Budowanie lokalnego systemu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

i przeciwdziałania uzależnieniom 
 

Cele szczegółowe i kierunki działań Odpowiedzialni 

za realizację 

celów 

Partnerzy Termin 

Udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom 

doświadczającym przemocy: 

- wdrażanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Puchaczów; 

- diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie; 

- rozwój i wspieranie działalności Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego; 

- prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

- utworzenie Punktu Konsultacyino-Informacyjnego; 

- zwiększenie kompetencji i podniesienie poziomu wiedzy służb 

i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

- realizacja procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z ustawą o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

- zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób 

stosujących przemoc; 

- zwiększenie pomocy i ochrony osób doświadczających 

przemocy; 

- współpraca z instytucjami w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, tj. GKPiRPA, policja, sąd, kuratorzy 

społeczni i zawodowi (Wydział Karny, Rodzinny i Nieletnich), 

prokuratura, inne; 

- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska 

przemocy w rodzinie, sposobów radzenia sobie z problemem; 

- upowszechnianie materiałów informacyjnych dot. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

- edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przemocy. 

 

Profilaktyka w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych: 

- wdrażanie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

- prowadzenie i rozwój działalności Punktu Konsultacyjnego; 

- zainicjowanie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych; 

- współpraca z jednostkami i organizacjami w zakresie 

udzielania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym 

z terenu gminy i powiatu; 

- przygotowanie i realizacja programów profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień; 

- współpraca z PCPR w Łęcznej w zakresie organizacji 

wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym; 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 

samorząd 

gminny,  

Gminny Zespól 

Interdyscyplinar

ny,  

Gminna 

Komisja 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Punkt 

Konsultacyjny 

 

organizacje 

pozarządowe, 

Łęczyński 

Ośrodek 

Profilaktyki i 

Terapii 

„Monar”,  

Regionalne 

Centrum 

Trzeźwości 

„Maksymilian”,  

poradnie terapii 

uzależnień,  

sąd i kuratorzy 

sądowi,  

Komenda 

Powiatowa 

Policji, służba 

zdrowia, PCPR, 

szkoły 

2021-

2026 
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alkoholowych; 
- rozszerzenie działań profilaktycznych;  

- wypracowanie modelu oddziaływania pracowników socjalnych 

na rodziny dotknięte problemem uzależnień; 

 - zintensyfikowanie profilaktycznej działalności informacyjnej, 

edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych.  

 

Profilaktyka w zakresie rozwiązywania problemów 

wynikających z używania narkotyków, środków 

psychoaktywnych: 

- wdrażanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii; 

- realizacja programów profilaktycznych nt. szkodliwości 

stosowania narkotyków i innych środków psychoaktywnych; 

- prowadzenie i rozwój działalności Punktu Konsultacyjnego; 

- współpraca z placówkami w zakresie udzielania pomocy 

osobom z problemem narkotykowym z terenu powiatu, tj. PCPR, 

„MONAR”. 

 

Przewidywane efekty: 

- zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie; 

- podniesienie świadomości wśród dzieci, młodzież i dorosłych 

na temat zjawiska przemocy w rodzinie i uzależnień, oraz 

sposobów radzenia sobie z problemami; 

- zwiększenie skuteczności i efektywności działań wobec osób 

uzależnionych, doświadczających i stosujących przemoc; 

- ograniczenie konfliktów i problemów spowodowanych 

nadużywaniem alkoholu, stosowaniem zachowań 

przemocowych; 

- podniesienie kompetencji służb i instytucji działających w 

zakresie przemocy  w rodzinie. 

 

 

Przedstawiona Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmuje teren 

Gminy Puchaczów. Realizacja zadań odbywać się będzie w ciągu najbliższych 6 lat, a ich 

powodzenie zależy od ścisłej współpracy instytucji, organizacji i podmiotów, sytuacji w 

gminie oraz środków finansowych, które zostaną przeznaczone na ich urzeczywistnienie.  

 

Skuteczność realizacji zadań gwarantują określone warunki, a mianowicie : 

- konsekwentne wdrażanie w życie zaplanowanych zadań;  

- działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków z innych źródeł niż budżet samorządu;  

- uświadomienie społeczności lokalnej znaczenia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć;  

-  upowszechnianie celów i zadań wśród mieszkańców gminy.  

 

Cele strategiczne wyznaczone w niniejszym opracowaniu dotyczą najistotniejszych 

problemów występujących na terenie gminy Puchaczów, mianowicie: ubóstwa, trudności 

opiekuńczo –wychowawczych, problematyki osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, 

uzależnionych i innych zagrożonych marginalizacją.  
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 Zakłada się, że realizacja Gminna Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2021-2026 przyniesie:  

-    diagnozę problemów społecznych; 

- ocenę stopnia zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb wraz z ich stałym monitoringiem;  

-    wzmocnienie pozycji rodziny w społeczności lokalnej; 

-    poprawę jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych;  

-    stworzenie dogodnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży;  

-    zmniejszenie rozmiaru problemu uzależnień na terenie powiatu;  

-    wzrost liczby osób objętych instrumentami aktywizacji zawodowej. 

 

Osiągnięcie prognozowanych zmian będzie możliwe przy zaangażowaniu wszystkich 

instytucji działających na terenie gminy, podmiotów gospodarczych oraz przedstawicieli 

społeczności lokalnej.  

 

 

Rozdział 8. Harmonogram wdrażania Strategii  
 

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Puchaczów na 

lata 2021– 2026 będzie obejmować pięć etapów. 

 

ETAP DZIAŁANIA 

 I Podjęcie uchwały przez Radę Gminy w Puchaczowie o przyjęciu do 

realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Puchaczów na lata 2021-2026” 

Termin realizacji: IV kwartał 2021 r. 

- ze względu na sytuację epidemiologiczną termin podjęcia uchwały 

przesunął się z I kwartału 2021 r. na IV kwartał 2021 r.  

 

 II Koordynacja realizacji działań objętych Strategią 

Termin realizacji: I kwartał 2021 r. – IV kwartał 2026 r. 

 

III Monitoring i ewaluacja Strategii 

Termin realizacji: na koniec każdego roku. 

 

 IV Uzupełnianie Strategii o nowe zadania i programy 

Termin realizacji: sukcesywnie w okresie wdrażania Strategii czyli: od I 

kwartału 2021 r. do IV kwartału 2026 r. 

 

 V Podsumowanie i ocena Strategii 

Termin realizacji: IV kwartał 2026 r. 
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Rozdział 9. Finansowanie Strategii 
 

Źródłami finansowania planowanych działań ujętych w Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Puchaczów na lata 2021-2026 będą: 

• środki finansowe pochodzące z budżetu gminy w zakresie finansowania zadań własnych 

w obszarze pomocy społecznej, 

• środki pochodzące z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację 

rządową, 

• środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa,  

• środki pochodzące z funduszy unijnych, 

• środki własne organizacji pozarządowych. 
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Rozdział 10. Monitoring i wskaźniki pomiaru stopnia realizacji Strategii 

 
Z planowaniem strategicznym związany jest nierozerwalnie system pomiaru efektów  

w formie wskaźników obrazujących miarę postępu i skuteczności wdrażania celów zawartych 

w strategii. W odniesieniu do poszczególnych celów strategicznych wskaźnikami tymi będą: 

 

• liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

 

• liczba osób ubogich korzystających z pomocy 

 

• liczba osób korzystających z pomocy z powodu niewydolności opiekuńczo- 

wychowawczej 

 

• liczba osób starszych 

 

• liczba uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Bogdance 

 

• liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych z Gminy Puchaczów 

 

• liczba osób niepełnosprawnych 

 

• liczba osób bezrobotnych realizujących prace społecznie użyteczne 

• liczba osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac 

interwencyjnych 

 

• liczba osób i rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

 

• liczba mieszkańców  

 

• liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 

 

• liczba „Niebieskich Kart” 

 

• liczba powołanych grup roboczych w ramach procedury NK 

 

• liczba posiedzeń grup roboczych 

 

• liczba sporządzonych formularzy NK 

• liczba osób uczestniczących w posiedzeniach Gminnej Komisji Profilaktyki  

i Rozwijania Problemów Alkoholowych 

 

• liczba wniosków o podjęcie leczenia odwykowego  

 

• liczba osób korzystających z usług ŚDS w Łęcznej i Milejowie  

 

• liczba osób objętych pomocą ZLŚ 
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• liczba mieszkańców Gminy Puchaczów uczestniczących w Warsztatach Terapii 

Zajęciowej w Janowicy  

 

• liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

 

• liczba wydanych Kart Dużej Rodziny 

 

• liczba projektów, przedsięwzięć zorganizowanych w szkołach i przedszkolu  
  

 

 

Informacje do pomiaru wskaźników pozyskiwane będą z następujących źródeł: 

• dane statystyczne GUS, 

• Urząd Gminy w Puchaczowie, 

• jednostki organizacyjne gminy, 

• PCPR Łęczna, 

• PUP Łęczna, 

• ŚDS Łęczna, 

• WTZ Janowica,  

• sprawozdania MPiPS, 

• sprawozdania z realizacji gminnych programów. 

 

Jednym z elementów wdrażania strategii jest jej aktualizacja do zmieniających się 

realiów życia społeczno-gospodarczego. Monitorowanie umożliwi bieżącą ocenę realizacji 

zaplanowanych celów i kierunków działań, pozwoli też na weryfikację i dokonywanie zmian, 

bądź aktualizację dokumentu w przypadku istotnych zmian społecznych lub prawnych. 

Zadania nakreślone w Strategii uzależnione są od zabezpieczenia 

finansowego, zatrudnionej kadry, współpracy z partnerami oraz zainteresowania 

i współpracy ze strony społeczeństwa.  

Sposób realizacji Strategii powinien być systematycznie monitorowany i oceniany przez 

zainteresowane organy oraz poddawany ocenie społecznej.  

W związku z rozłożeniem realizacji zadań na okres kilkuletni wskazane jest 

wprowadzanie korekty założonych planów, wynikające ze zmian w prawodawstwie. 

Całościowy obraz realizowanych działań wpisujących się w Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych określają wskaźniki wyznaczone dla zadań przypisanych do 

poszczególnych celów operacyjnych.  
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Podsumowanie 
 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026  określa 

obszar zmieniający się pod względem natężenia problemów społecznych. Strategia może 

podlegać aktualizacji, mającej na celu odniesienie do okoliczności lub faktów, których 

istnienia nie można było przewidzieć na etapie projektowania dokumentu, lub które pojawiły 

się w trakcie wdrażania działań.  Aktualizacja może nastąpić także w przypadku istotnych 

zmian w przepisach prawa regulujących zakres zadań samorządu gminy w zakresie 

rozwiązywania problemów społecznych oraz finansowania tych zadań z budżetu gminy.  

 

Organizacja systemu pomocy społecznej w Gminie Puchaczów jest dostosowana do 

potrzeb społecznych. Cele strategiczne i kierunki działań opracowano na podstawie analizy 

systemu pomocy społecznej, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień, 

przemocy w rodzinie i sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

Strategia zakłada rozszerzanie i pogłębiane form pracy socjalnej, interdyscyplinarną 

współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na polu pomocy społecznej i innymi.  

W myśl ustawy o pomocy społecznej działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej powinny doprowadzić, w miarę możliwości, do życiowego usamodzielnienia się 

rodzin i osób objętych pomocą, oraz do ich integracji ze środowiskiem.  

Zapisy zawarte w strategii realizowane będą zgodnie z zaplanowanymi działaniami  

i w zależności od posiadanych środków finansowych. 

Koordynatorem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Puchaczów na 

lata 2021-2026 jest Ośrodek Pomocy Społecznej  Puchaczowie. 

 

 

 
 

 

 


