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Wprowadzenie
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest podstawowym dokumentem
strategicznym, stanowiącym narzędzie nowoczesnej pomocy społecznej, zapewniającym
profesjonalną diagnozę problemów społecznych oraz wspierającym długofalowe planowanie
i realizację celów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w skali lokalnej.
Obowiązek przyjęcia i realizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych
wynika z ustawy z 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej1. Jednakże nie tylko sam
obowiązek realizacji ustawowo nałożonych na Gminę zadań zdecydował o podjęciu prac nad
dokumentem.

Potrzeba

przygotowania,

przyjęcia

i

wdrażania

strategii

wynika

z zaangażowania władz Gminy Siechnice oraz instytucji samorządowych działających w sferze
rozwiązywania problemów społecznych w pracę na rzecz poprawy warunków życia
mieszkańców poprzez diagnozowanie i rozwiązywanie kluczowych problemów społecznych
i wzmacnianie aktywności społecznej. Dokument jest odpowiedzią na zmiany zachodzące
w sferze społecznej i preferencje mieszkańców.
Ze względu na przypisanie przez ustawodawcę strategii rozwiązywania problemów
społecznych do obszaru pomocy społecznej niniejszy dokument obejmuje szeroko rozumianą
sferę społeczną będącą obszarem działań instytucji pomocy społecznej, a więc pomoc
społeczną, wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy przy problematykę uzależnień. Nie
uwzględniono w niej natomiast problemów związanych z odrębnymi obszarami sfery
społecznej, jak np. ochrona zdrowia, oświata czy kultura, sport i rekreacja. Kwestie te
obejmuje strategia rozwoju.
W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022
przyjęto podejście aktywizacyjne – oferowane mieszkańcom wsparcie w rozwiązywaniu ich
problemów powinno doprowadzić do usamodzielnienia jednostek i rodzin oraz
przeciwdziałać występowaniu trudnych sytuacji życiowych w przyszłości. Ważnym
założeniem jest połączenie działalności instytucji samorządowych, a także innych podmiotów
wspierających ich prace – m.in. organizacji pozarządowych i kościołów, dla lepszej realizacji
celów.
Strategia składa się z dwóch zasadniczych części: diagnozy sytuacji społecznej w Gminie
Siechnice oraz części prognostycznej. Zostały one poprzedzone przedstawieniem założeń
1
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metodycznych związanych z pracami nad dokumentem – podstaw prawnych Strategii oraz
trybu przygotowania dokumentu. W części diagnostycznej dokonano charakterystyki sfery
społecznej w Gminie, przeprowadzono diagnozę występowania problemów społecznych
wraz z prognozą zmian oraz analizę działania instytucji odpowiadających za pracę na rzecz
osób potrzebujących w Gminie Siechnice. Analiza uzupełniona została wynikami badań
empirycznych dotyczących poglądów mieszkańców na problemy społeczne oraz preferencji
w zakresie ich rozwiązywania. W części prognostycznej określono misję społeczną Gminy
Siechnice, cele strategiczne, operacyjne oraz kierunki planowanych działań (zadania).
Wskazano także na sposób realizacji Strategii i jej ramy finansowe.
Oddając w ręce mieszkańców Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Siechnice na lata 2016-2022 mamy nadzieję, że przyczyni się ona do realizacji społecznej
misji Gminy, a dzięki realizacji zaplanowanych celów poprawi jakość życia mieszkańców.
Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w proces
przygotowania dokumentu. Dziękujemy za czas poświęcony na zebranie danych i informacji,
udział w badaniach empirycznych i spotkaniach konsultacyjnych, za merytoryczny wkład,
dzięki któremu udało się przeprowadzić pełną diagnozę sytuacji w Gminie Siechnice,
zaplanować cele i działania strategiczne.
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1. Uwarunkowania prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Siechnice
1.1. Prawne podstawy Strategii
Prawną podstawę przyjmowania oraz realizacji strategii rozwiązywania problemów
społecznych stanowi ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej2. W art. 17 ust. 1
ustawa wskazuje, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy
opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka. Strategia jest więc dokumentem nadrzędnym, który powinien
integrować przyjmowane przez gminę programy działań w sferze społecznej.
Ustawa określa również zawartość strategii. Dokument powinien – zgodnie z wymogami
ustawowymi – zawierać: diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym
strategią, określenie celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych
działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, a także wskaźników realizacji
działań.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych musi realizować główne założenia,
wartości i zasady pomocy społecznej. Uwagę szczególną należy zwrócić na konstytucyjne
zasady sprawiedliwości społecznej i solidarności społecznej3. W sferze rozwiązywania
problemów społecznych wiąże się to ze stwarzaniem równych szans, przywracaniem
samodzielności, zapewnianiem opieki i godnej egzystencji, w imię współodpowiedzialności za
funkcjonowanie jednostek i rodzin4.
Przyjęcie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych doprowadzić
powinno do realizacji głównego celu pomocy społecznej, a więc umożliwienia osobom
i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Przy tym konieczna jest
realizacja trzech założeń dodatkowych. Po pierwsze, jest to ochrona godnej egzystencji.
Godność człowieka jest w kontekście pomocy społecznej i wsparcia społecznego szczególnie
istotną wartością, wymagającą poszanowania i ochrony. W sposób szczególny dotyczy to
2
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również godności osób niesamodzielnych, wymagających pomocy służb społecznych, np.
dzieci, osób starszych czy niepełnosprawnych. Poszanowanie godności związane jest
z dążeniem do umożliwienia wszystkim mieszkańcom zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb
oraz życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Po drugie, to założenie
o prewencyjności systemu pomocy społecznej. Powinien on nie tylko rozwiązywać problemy,
ale również zapobiegać trudnym sytuacjom życiowym. Po trzecie, cel aktywizacyjny wsparcia
społecznego. Intencją podejmowanych działań strategicznych jest to, aby osoby i rodziny
korzystające ze wsparcia współdziałały w rozwiązywaniu ich trudnych sytuacji życiowych.
Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej5 zwraca również uwagę na obowiązek
współpracy administracji publicznej, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi
i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi. Takie działania, wdrażane również w Gminie Siechnice, mają
się przyczynić do bardziej efektywnej realizacji zadań publicznych.

1.2. Tryb przygotowania dokumentu
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022
powstała w ramach prac prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siechnicach, przy szerokim udziale władz Gminy, instytucji publicznych, organizacji
pozarządowych oraz lokalnej społeczności, a także wsparciu ekspertów zewnętrznych
Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego, którzy odpowiadali za przygotowanie wstępnej
i ostatecznej wersji dokumentu, opracowanie wyników badań empirycznych oraz
przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych.
Prace nad dokumentem rozpoczęły się w sierpniu 2015 roku. Obejmowały one: zebranie
niezbędnych danych i informacji, analizę danych statystycznych i informacji otrzymanych od
instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, przeprowadzenie i opracowanie
badań empirycznych, przygotowanie i konsultacje Strategii.
Burmistrz Siechnic zarządzeniem nr 83/2015 powołał zespół ds. opracowania i koordynacji
realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata
2016-2022. W skład zespołu weszli przedstawiciele jednostek gminnych i pracownicy Urzędu
Miejskiego w Siechnicach, którzy działają w sferze rozwiązywania problemów społecznych:
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 Joanna Bryłkowska-Hehn – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siechnicach,
 Elżbieta Świech – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej,
 Krystyna Kokot – podinspektor ds. organizacji pozarządowych w Urzędzie Miejskim
w Siechnicach,
 Łukasz Dudkowski – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Siechnicach,
 Artur Kaliszczak – przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Siechnicach,
 Andrzej Martynow – dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie,
 Sławomir Soliński – kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siechnicach,
 Dariusz Wasiak – komendant Straży Miejskiej w Siechnicach.
Prace nad Strategią trwały w trybie ciągłym. 4 i 17 grudnia przeprowadzono spotkania
konsultacyjne na których przedstawione i przedyskutowane zostały część diagnostyczna oraz
prognostyczna dokumentu. Prace zakończono w grudniu 2015 roku przygotowując
ostateczną wersję Strategii.
Dokument przyjmuje horyzont czasowy na lata 2016-2022. Zastępuje Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2010-2015, której
ewaluacja przyczyniła się do określenia celów i zadań nowego dokumentu.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022
stanowi nadrzędny dokument w sferze społecznej, a jej uszczegółowienie stanowią
przyjmowane systematycznie, w krótszym horyzoncie czasowym, programy działań. Tworzy
to spójny systemu planowania strategicznego w sferze społecznej. Do kluczowych
programów należą:
 Program Wspierania Rodziny w Gminie Siechnice na lata 2015-2017,
 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Siechnice na lata 2015-2017,
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice na lata 2016-2018.
Planowość działań w sferze społecznej zakłada, że programy działań będą przyjmowane
również w następnych latach tak, aby zapewnić ciągłość planowania strategicznego
i realizację wytyczonych przez niniejszą Strategię celów.
8

2. Diagnoza sytuacji społecznej wraz z prognozą zmian
2.1. Charakterystyka sfery społecznej Gminy Siechnice
2.1.1. Podstawowe informacje o Gminie Siechnice
Gmina Siechnice położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego.
Jest jedną z dziewięciu gmin powiatu wrocławskiego. Graniczy z miastem Wrocław, trzema
gminami powiatu wrocławskiego: Czernicą, Kobierzycami i Żórawiną oraz gminami:
Domaniów i gminą wiejską Oława z powiatu oławskiego.
Geograficznie Gmina leży na Nizinie Śląskiej, jej północno-wschodnie rejony to podregion
Dolina Odry i Oławy, pozostałe tereny usytuowane są na Równinie Wrocławskiej.
Powierzchnia Gminy Siechnice wynosi 98,6 km2.
Gminę Siechnice cechuje niezwykle atrakcyjne położenie. W tym zakresie wskazać należy
przede wszystkim na bezpośrednią bliskość miasta Wrocław oraz dobrą sieć komunikacyjną,
którą tworzą droga krajowa nr 94 (Wrocław-Kraków), tzw. Wschodnia Obwodnica
Wrocławia, droga wojewódzka nr 395 (Wrocław-Strzelin), trzy linie kolejowe (E-30, nr 277,
nr 276) oraz przebiegająca około 5 km od granic Gminy autostrada A4.
Aktualnie na terenie Gminy zamieszkuje około 18,5 tys. mieszkańców, a ich liczba
systematycznie rośnie. Gmina Siechnice obejmuje swoim zasięgiem 23 miejscowości: miasto
Siechnice i 22 wsie, tworzące 15 sołectw i 3 osiedla. Na obszarze Gminy w ramach jednostek
pomocniczych wyodrębniono miasto Siechnice, osiedla: Radwanice, Święta Katarzyna
i Żerniki Wrocławskie oraz sołectwa: Biestrzyków – Radomierzyce, Bogusławice, Groblice –
Durok, Grodziszów, Iwiny, Kotowice, Łukaszowice, Mokry Dwór, Ozorzyce, Smardzów,
Sulimów, Sulęcin – Szostakowice, Trestno – Blizanowice, Zacharzyce, Zębice.
Gmina Siechnice formalnie funkcjonuje od 1 stycznia 2010 roku, kiedy to przeniesiona
została siedziba władz Gminy z miejscowości Święta Katarzyna do miejscowości o statusie
miasta Siechnice oraz jednocześnie nastąpiło zmiana nazwy Gminy Święta Katarzyna
na Siechnice.
2.1.2. Struktura demograficzna
Społeczność gminy tworzą jej mieszkańcy i to oni stanowią potencjał demograficzny.
Na dzień 30 września 2015 roku na terenie Gminy Siechnice zamieszkiwało 18 667 osób
(Rysunek 1). W ostatnich dziesięciu latach obserwujemy znaczący wzrost liczby ludności
9

Gminy – przybyło około 6 tys. mieszkańców, czyli jedna trzecia aktualnej ich liczby. Tak
intensywny wzrost spowodowany jest atrakcyjnością Gminy jako miejsca zamieszkania, które
przyciąga zarówno mieszkańców Wrocławia, jak też innych, okolicznych gmin.

* stan na 30.09.2015

Rysunek 1. Liczba ludności w Gminie Siechnice w latach 2000-2015
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

Główne czynniki wpływające na liczbę ludności to ruch naturalny (urodzenia i zgony) oraz
migracje. Analiza ruchu naturalnego ludności, przedstawiona w tabeli 1, wskazuje, że od roku
2006 w Gminie Siechnice obserwujemy dodatni przyrost naturalny, a więc nadwyżkę
urodzeń nad liczbą zgonów.
Ta nadwyżka wykazuje jednak wahania w poszczególnych latach, stąd nie sposób wskazać
tu na jednoznaczny trend. Szczególną uwagę zwrócić należy wysoką liczbę urodzeń i małą
liczbę zgonów. Siechnice pozytywnie odznaczają się pod tym względem na tle kraju i regionu,
co skutkuje wyróżniającym Gminę wysokim przyrostem naturalnym na 1000 ludności (Tabela
2). Wysoki przyrost naturalny cechuje wszystkie gminy powiatu wrocławskiego, w których
w ostatnich latach dynamicznie zwiększa się liczba ludności, jednakże Siechnice dominują
również na tle innych gmin powiatu wrocławskiego.
Tabela 1. Ruch naturalny ludności i małżeństwa w Gminie Siechnice
Wyszczególnienie
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Urodzenia żywe
112
148
145
157
178
207
216
217
213
Urodzenia żywe na 1000
8,5
11,0 10,4 10,9 12,0 13,0 13,1 12,7 12,0
ludności
Zgony
130
115
99
141
126
116
125
154
127
Zgony na 1000 ludności
9,9
8,6
7,1
9,8
8,5
7,3
7,6
9,0
7,1
Przyrost naturalny
-18
33
46
16
52
91
91
63
86
Przyrost naturalny na 1000
-1,4
2,5
3,3
1,1
3,5
5,7
5,5
3,7
4,8
ludności
Małżeństwa na 1000
4,4
5,4
5,8
5,5
6,4
6,4
5,7
4,3
4,1
ludności
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl.

2014
252
13,5
122
6,5
130
7,0
4,4
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Tabela 2. Przyrost naturalny na 1000 ludności w roku 2014 – Siechnice na tle innych jednostek
administracyjnych
Jednostka administracyjna
2014
Polska
0,0
Dolnośląskie
-0,9
Powiat wrocławski
4,3
Czernica
3,3
Długołęka
5,8
Jordanów Śląski
1,6
Kąty Wrocławskie
3,7
Kobierzyce
5,3
Mietków
1,8
Sobótka
-1,3
Siechnice
7,0
Żórawina
5,0
Miasto Wrocław
0,1
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl.

Wzrost liczby ludności w Gminie wywołany jest przede wszystkim przez ruchy migracyjne.
W latach 2005-2014 obserwujemy jednoznacznie pozytywne trendy migracyjne – liczba
zameldowań znacząco przekracza liczbę wymeldowań (Tabela 3). Do Siechnic migruje przede
wszystkim ludność zamieszkała wcześniej w miastach, co pozwala postawić tezę, że na teren
Gminy przeprowadzają się głównie mieszkańcy Wrocławia. Podkreślić jednocześnie należy,
że analiza zameldowań i wymeldowań nie jest doskonałym miernikiem ruchu ludności – na
terenie Gminy zamieszkuje również ludność niezameldowana, która umyka statystyce
publicznej.
Tabela 3. Migracje w Gminie Siechnice
Wyszczególnienie
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Zameldowania ogółem
334
609
621
512
630
731
681
752
937
Wymeldowania ogółem
133
170
176
192
225
208
214
218
243
Saldo migracji
201
439
445
320
405
523
467
534
694
Saldo migracji na 1000 osób
15,0 32,4 31,7 22,1 27,2 32,9 28,3 31,3 39,0
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl.

2014
990
251
739
39,7

Z perspektywy demograficznej niezwykle istotna jest struktura ludności według
ekonomicznych grup wieku. W tym kontekście również możemy mówić o pozytywnych
trendach demograficznych. Ludność Gminy charakteryzuje wysoki, rosnący w ostatnich
latach, udział ludności w wieku przeprodukcyjnym, niewielki spadek udziału ludności
w wieku produkcyjnym oraz stabilny udział ludności w wieku poprodukcyjnym (Tabela 4).
Tabela 4. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku ludności ogółem w Gminie Siechnice
Wyszczególnienie
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Wiek przedprodukcyjny 19,5 19,2 18,7 18,6 18,6 19,2 19,5 19,8 20,5
Wiek produkcyjny
66,5 67,1 67,6 67,7 67,7 67,7 67,3 66,8 65,9
Wiek poprodukcyjny
14,0 13,8 13,7 13,7 13,7 13,1 13,2 13,4 13,6
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl.

2014
20,9
65,2
13,9
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Pozytywne tendencje widoczne są szczególnie mocno, gdy strukturę ludności gminy
Siechnice według ekonomicznych grup wieku porównamy ze strukturą ludności Polski
(Tabela 5). Wyraźnie zauważalny jest na tle kraju oraz regionu wyższy udział ludności
w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz niższy osób najstarszych – w wieku
poprodukcyjnym.
Tabela 5. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku ludności ogółem w 2014 roku
Jednostka
Wiek
Wiek
Wiek produkcyjny
administracyjna
przedprodukcyjny
poprodukcyjny
Polska
18,0
63,0
19,0
Dolnośląskie
16,8
63,5
19,7
Powiat wrocławski
20,9
64,6
14,5
Gmina Siechnice
20,9
65,2
13,9
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl.

Rysunek 2. Udział ludności wg grup wieku w ogóle ludności w 2014 roku
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl.

„Młodość” struktury demograficznej uwidacznia się przy analizie ludności według grup
wieku. W Gminie Siechnice obserwujemy większy udział ludności najmłodszych grup
wiekowych 0-4 oraz 5-9 lat, a także ludności w grupach wieku produkcyjnego mobilnego: 3034 oraz 35-39 lat. Wynika to przede wszystkim z procesów migracyjnych – na teren Gminy
Siechnice przeprowadzają się ludzie młodzi, którzy tutaj zakładają rodziny. Udział ludności
w starszych grupach wieku w ogóle ludności (od kategorii 45-49 lat) jest niższy niż średnio
w Polsce.
Z perspektywy starzenia się społeczeństwa struktura demograficzna Gminy Siechnice
przedstawia się bardzo korzystnie. Aktualne trendy demograficzne wskazują, że mamy do
czynienia z młodą społecznością, w której procesy starzenia rozpoczną się później niż
w innych gminach (ze względu na większy udział młodszych grup wiekowych wśród kategorii
12

wieku produkcyjnego). Taka struktura demograficzna niesie jednak za sobą inne problemy.
Konieczne staje się zapewnienie odpowiednich warunków zamieszkania rodzinom z dziećmi,
co niesie wyzwania w sferze opieki nad małymi dziećmi, edukacji czy ochrony zdrowia.
Ludność Gminy Siechnice koncentruje się w czterech miejscowościach. Największą jest
miasto Siechnice – liczące 6 308 mieszkańców oraz Radwanice (2 907), Święta Katarzyna
(2 316) i Żerniki Wrocławskie (1 716). Pozostałe miejscowości różnią się znacząco wielkością
– kilka liczy około tysiąca mieszkańców, kilka zaledwie kilkudziesięciu (Tabela 6).
Porównując rok 2015 z rokiem 2005 największy liczebnie przyrost ludności nastąpił
w mieście Siechnice (o 1 963 osoby) oraz miejscowościach Radwanice (701), Iwiny (509),
Święta Katarzyna (478), Groblice (462) i Żerniki Wrocławskie (405). Wzrost dotyczy więc
zarówno dużych miejscowości Gminy, które intensywnie się rozbudowują, jak też
miejscowości, które jeszcze dziesięć lat temu były niewielkie, a dziś rozrosły się dzięki nowym
inwestycjom mieszkaniowym i napływowi mieszkańców, jak np. Iwiny czy Groblice.
Największy procentowo przyrost liczby mieszkańców dotyczy Radomierzyc, Groblic oraz Iwin.
Nie wszystkie miejscowości notują tak znaczący przyrost liczby ludności. Są na terenie
Gminy i takie, w których liczba ludności utrzymuje się na podobnym poziomie. Dotyczy to
przede

wszystkim

małych

miejscowości,

położonych

niekorzystnie

w

aspekcie

komunikacyjnym lub geograficzno-przyrodniczym, jak Blizanowice, Łukaszowice, Mokry
Dwór, Trestno, Sulimów czy Sulęcin.
Analiza sytuacji demograficznej w Gminie Siechnice oraz analiza prognozy demograficznej
dla powiatu wrocławskiego6 wskazuje, iż w latach 2016-2022 utrzymywać się będą
pozytywne trendy demograficzne w zakresie utrzymywania się wysokiej liczby urodzeń,
wysokiego przyrostu demograficznego oraz dodatniego salda migracji. Przy założeniu, że
ludność Gminy Siechnice będzie wzrastać w takim samym tempie jak w całym powiecie
wrocławskim w 2022 roku wyniesie już ponad 21 tys. mieszkańców (Rysunek 3). Prognoza
demograficzna dla powiatu wrocławskiego wskazuje, że w latach 2016-2022 nastąpi spadek
– o jeden procent – udziału ludności w wieku produkcyjnym w ogóle ludności i wzrost
udziału ludności w wieku poprodukcyjnym. Tendencja ta dotyczyła będzie prawdopodobnie
również Gminy Siechnice, gdzie zaobserwujemy powolny proces starzenia się ludności.

6

Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014
r.),http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-naprawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html.
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Tabela 6. Ludność Gminy Siechnice wg miejscowości w latach 2005-2015
Miejscowość
Biestrzyków
Blizanowice
Bogusławice
Durok
Groblice
Grodziszów
Iwiny
Kotowice
Łukaszowice
Mokry Dwór
Ozorzyce
Radomierzyce
Radwanice
Siechnice
Smardzów
Sulęcin
Sulimów
Szostakowice
Święta
Katarzyna
Trestno
Zacharzyce
Zębice
Żerniki
Wrocławskie

2005
237
64
130
14
283
74
421
647
210
358
144
22
2191
4008
189
95
217
20

2006
261
63
129
15
280
84
416
649
206
354
144
26
2328
4098
198
98
222
20

2007
286
65
130
15
297
89
421
653
204
356
146
31
2446
4264
198
96
221
23

2008
285
66
135
14
312
90
427
658
202
351
156
38
2491
4423
201
98
218
25

2009
308
66
126
15
326
90
477
677
205
341
157
46
2510
4637
215
101
222
26

2010
332
67
131
17
388
92
507
685
194
317
157
54
2567
4937
220
102
222
23

2011
348
65
131
18
435
92
537
699
194
309
160
60
2666
5196
219
102
213
23

2012
355
65
128
18
532
90
637
707
192
305
165
62
2744
5396
232
103
219
23

2013
355
61
135
19
658
92
753
710
201
305
175
71
2826
5627
241
102
219
24

2014
375
62
138
19
745
93
930
732
200
308
182
84
2892
5971
251
101
229
22

2015*
384
61
146
19
819
92
1045
733
200
311
186
101
2907
6308
257
99
232
23

1806

1872

1896

1957

1974

2047

2122

2163

2201

2284

2316

121
114
294

131
118
334

133
129
367

129
137
369

125
136
363

108
145
357

103
153
368

102
164
373

97
181
384

100
198
391

100
211
401

1301

1348

1427

1463

1504

1543

1576

1610

1673

1706

1715

* stan na 30.09.2015
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

Rysunek 3. Prognozowana liczba ludności w Gminie Siechnice na lata 2016-2022
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o aktualną liczbę ludności Gminy Siechnice oraz prognozę
demograficzną dla powiatu wrocławskiego: Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz
podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.), http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-orazpodregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html.
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Plany dotyczące budownictwa pozwalają przypuszczać, że w okresie objętym Strategią
rozbudowywać się będą w dalszym ciągu te miejscowości, które już odnotowały duży
przyrost liczby ludności, a więc Siechnice, Radwanice, Iwiny, Święta Katarzyna, Groblice
i Żerniki Wrocławskie.
2.1.3. Lokalny rynek pracy
Sytuację na lokalnym rynku pracy określić należy jako dobrą. Mieszkańcy Gminy Siechnice
mogą

podejmować

zatrudnienie

zarówno

w

instytucjach

i

przedsiębiorstwach

zlokalizowanych na terenie Gminy, jak również poza nią. Z perspektywy rynku pracy
atrakcyjną ofertę przedstawia miasto Wrocław, w którym pracuje wielu mieszkańców Gminy,
jak również Gmina Kobierzyce, na terenie której znajduje się wiele dużych zakładów
produkcyjnych oraz sklepów wielkopowierzchniowych.
W 2014 roku na terenie Gminy Siechnice funkcjonowało 2617 podmiotów gospodarczych,
należących przede wszystkim do sektora prywatnego (Tabela 7). Wśród podmiotów
gospodarczych dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W latach
2010-2014 zaobserwować można znaczący wzrost liczby podmiotów gospodarczych,
zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek handlowych.
Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności w roku
2014 wyniosła 1 374 – znacząco więcej niż średnio w Polsce (1 071) i województwie
dolnośląskim (1 207). Siechnice pozytywnie wyróżniają się w tym zakresie również na tle
średniej dla powiatu wrocławskiego (1 261) – jedyną gminą, w której wskaźnik ten był wyższy
były Kobierzyce (1 540)7.
Tabela 7. Podmioty gospodarcze w Gminie Siechnice wg sektorów własnościowych wg rejestru
REGON
Podmioty gospodarki narodowej
2010
2011
2012
2013
Podmioty gospodarki narodowej ogółem
1866
1981
2152
2381
Sektor publiczny
16
16
17
19
Sektor prywatny ogółem, w tym:
1850
1965
2135
2362
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
1514
1597
1732
1910
spółki handlowe
145
160
177
196
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
33
32
36
36
spółdzielnie
5
5
5
5
fundacje
1
2
3
5
stowarzyszenia i organizacje społeczne
32
36
36
40
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl.

7

2014
2617
20
2597
2066
246
40
5
9
43

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl.
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Najwięcej podmiotów prowadzi działalność gospodarczą w sekcjach:
 C – Przetwórstwo przemysłowe: 212,
 F – Budownictwo: 300,
 G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle: 641,
 J – Informacja i komunikacja: 135,
 L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości: 119,
 H – Transport i gospodarka magazynowa: 143,
 M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna: 337
 Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna: 162
 S (Pozostała działalność usługowa) i T (Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na
własne potrzeby) – 1468.
Działalność gospodarcza wyraźnie wskazuje na wysoki potencjał lokalnego rynku pracy –
wielu mieszkańców Gminy Siechnice prowadzi własną działalność gospodarczą, inni mają
szansę podjąć zatrudnienie w licznych, na terenie Gminy i w jej najbliższej okolicy,
podmiotach gospodarczych.
Do największych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy należą
Elektrociepłownia „Czechnica” w Siechnicach, Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej
Siechnice Sp. z o.o. w Siechnicach, od 2012 roku wchodzące w skład Grupy Citronex, oraz
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zakład Uzdatniania Wody na
Mokrym Dworze, który zaopatruje w wodę Wrocław oraz gminy: Siechnice i Oława. Od 2000
roku w mieście Siechnice funkcjonuje Gminna Strefy Aktywności Gospodarczej (GSAG), na
terenie której działalność prowadzą następujące firmy: Parker Hannifin Sp. z o.o., Hasco Lek
SA, TIM SA, Paragon Medical, Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o., Inter Flora sp z o.o., a także
Centrum Logistyczne Phoenix9. Do dużych firm prowadzących działalność w Siechnicach
zaliczyć też należy: Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A., Konfexim 2, Colos Complex
Logistics Solutions, Carina Silicones Sp. z o.o., Vertex, Lux-Truck, Newcorn, Abet, Kalizea
Polska Sp. z o.o. Do dużych firm działających w Świętej Katarzynie należy zaliczyć: Peter
8

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl.
Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej (GSAG), http://www.siechnice.gmina.pl/strona-627gminna_strefa_aktywnosci_gospodarczej.html.
9
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Lacke Polska Sp. z o.o., Ośrodek „Oikos”, Koko, Techno, Atic, Archem oraz Thermocold.
W Radwanicach działają: Indukta Amatec Polska, Zbych – 2, w Smardzowie – Ocean Pro
Systemy Nurkowe, w Biestrzykowie Zakład Metalowy „Siwek”, w Iwinach Umet Systemy
Kominowe oraz Metal Kłos, a w Żernikach Wrocławskich – Wedan Jeans, Jas i Masterprint.
Wprawdzie najwięcej dużych zakładów znajduje się na terenie Siechnic, ale większe firmy
obecne są również w innych miejscowościach, co sprzyja zatrudnianiu miejscowych
pracowników.
Dobra sytuacja na lokalnym rynku pracy znajduje swoje odzwierciedlenie w niskim
poziomie bezrobocia. Stopa bezrobocia na terenie powiatu wrocławskiego w ostatnich
dziesięciu latach lokowała się znacząco poniżej średniej dla Polski i województwa
dolnośląskiego i w 2014 roku osiągnęła poziom 3,9%. Podobna sytuacja dotyczy miasta
Wrocław (Rysunek 4).
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
w Gminie Siechnice od roku 2007 utrzymuje się na poziomie 3-4%, nieco wyższe wartości
przyjmuje dla kobiet niż mężczyzn (Tabela 8).

Rysunek 4. Stopa bezrobocia rejestrowanego
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl.

Tabela 8. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Gminie
Siechnice
Wyszczególnienie
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ogółem
8,1
5,1
2,9
2,3
3,7
3,7
3,2
4,1
3,8
Kobiety
8,6
5,7
3,7
2,8
4,1
4,0
3,6
4,5
4,2
Mężczyźni
7,6
4,5
2,2
1,7
3,3
3,4
2,9
3,7
3,4
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl.

2014
2,9
3,3
2,4
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Analiza udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
wskazuje, że jest on w Gminie Siechnice znacząco niższy niż średnio w Polsce
i w województwie dolnośląskim, a nawet w ostatnich latach nieco niższy niż w mieście
Wrocław (Rysunek 5).

Rysunek 5. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl.

Ta dobra sytuacja w zakresie bezrobocia nie oznacza, że osoby bezrobotne szybko
znajdują zatrudnienie i nie stanowią wyzwania dla instytucji rynku pracy czy systemu pomocy
społecznej. Szczególną uwagę zwraca kategoria osób bezrobotnych długotrwale, która
stanowi około 40-45% ogółu bezrobotnych w Gminie. Wysoki udział osób długotrwale
bezrobotnych w ogóle bezrobotnych jest charakterystyczny dla całego powiatu
wrocławskiego oraz miasta Wrocław10 i generalnie dotyczy obszarów o niskiej stopie
bezrobocia. Niska stopa bezrobocia powoduje, że wśród bezrobotnych dominują osoby
wykazujące trudności w znalezieniu zatrudnienia, np. starsze, nieposiadające kwalifikacji
zawodowych czy niepełnosprawne (Tabela 9). Tylko część bezrobotnych ma prawo do zasiłku
(w lipcu 2015 roku było to 24%), pozostali mogą uzyskać wsparcie z systemu pomocy
społecznej.

10

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, Bezrobotni według gmin, http://wroclaw.praca.gov.pl/242; Z.
Wiśniewski, M. Wojdyło-Preisner (red.), Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Teoria i
praktyka, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014, s. 14-18.
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Tabela 9. Bezrobotni z Gminy Siechnice zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu
Wyszczególnienie
XII.2013
XII. 2014
07.2015
Bezrobotni ogółem
454
355
324
Kobiety
246
200
182
Bezrobotni z prawem do zasiłku
90
63
77
Bezrobotni do 25 roku życia
58
34
24 (66*)
Bezrobotni powyżej 50 roku życia
135
120
101
Długotrwale bezrobotni
182
157
146
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych
145
105
106
Bezrobotni niepełnosprawni
46
32
37
Osoby poszukujące pracy w rejestrze PUP Wrocław
6
2
3
* do 30 roku życia
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, Bezrobotni według gmin, http://wroclaw.praca.gov.pl/242.

Analiza lokalnego rynku pracy wskazuje, że mamy do czynienia z dobrą sytuacją na rynku
pracy, która będzie się utrzymywała w przyszłości. Jej egzemplifikacją są liczne oferty pracy11
i mała liczba osób bezrobotnych. Nie oznacza to jednak, że osoby bezrobotne nie potrzebują
wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia. Poza rynkiem pracy pozostaje kategoria osób
długotrwale

bezrobotnych,

często

bez

wykształcenia

i

kwalifikacji

zawodowych,

wymagających pomocy w znalezieniu pracy. Prognozować można, iż w latach 2016-2022
tendencje obserwowane na rynku pracy będą się utrzymywały, zarówno jeśli chodzi o niską
stopę bezrobocia, jak i o występowanie kategorii osób bezrobotnych długookresowo,
wykazującej problemy w aktywizacji na rynku pracy.
2.1.4. Mieszkalnictwo i infrastruktura komunalna
Na terenie Gminy Siechnice mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem budownictwa,
zarówno jedno- jak i wielorodzinnego. W ostatnich latach wybudowano ponad 1 000 domów
jednorodzinnych oraz ponad 500 mieszkań w budynkach wielorodzinnych, głównie
w Siechnicach,

Radwanicach,

Świętej

Katarzynie,

Groblicach,

Iwinach,

Żernikach

Wrocławskich i Ozorzycach12.
Rozwój budownictwa obrazuje znaczący wzrost liczby mieszkań w ostatnich dziesięciu
latach – z 4,3 tys. w 2005 roku do 7,6 tys. w roku 2014 (Rysunek 6).

11

Dnia 31.10.2015 roku tylko w Centralnej Bazie Ofert Pracy znajdowało się 165 ofert z terenu powiatu
wrocławskiego i 512 z miasta Wrocław.
12
K. Miszczak, Strategia Rozwoju Gminy Siechnice 2030+ - diagnoza prospektywna Gminy Siechnice i analiza
SWOT, Wrocław 2015, s. 70.
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Rysunek 6. Liczba mieszkań na terenie Gminy Siechnice
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w 2014 roku wyniosła 100,3m 2, znacząco
więcej niż średnio w kraju (73,4m2). Na jedną osobę przypadało średnio 39,6m2, podczas gdy
w Polsce średnio 26,3m2. Na 1 000 mieszkańców przypada w Gminie Siechnice 397,8
mieszkań – więcej niż średnio w Polsce (363,4) czy powiecie wrocławskim (357,3)13.
Mieszkańcy Gminy Siechnice mają dostęp do sieci elektrycznej, prawie wszyscy do sieci
wodociągowej, a w dużym zakresie również do sieci kanalizacyjnej oraz gazowej (Tabela 10).
Gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną na terenie Gminy zajmuje się Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., którego właścicielem jest Gmina Siechnice. Zadaniem ZGK jest
utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, utrzymanie ujęć wody i stacji
uzdatniania, doprowadzanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, bieżące naprawy
i konserwacja sieci. Gmina posiada stacje uzdatnia wody w Świętej Katarzynie, Suchym
Dworze, Łukaszowicach i w Mokrym Dworze oraz dwie oczyszczalnie ścieków: Oczyszczalnię
Ścieków SBR w Siechnicach i Oczyszczalnię Ścieków BIOBLOK w Siechnicach.
Tabela 10. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności
Wyszczególnienie
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Wodociąg
90,6 91,1 91,0 91,0 91,1 91,7 92,1 92,2 92,2 92,4
Kanalizacja
47,5 48,4 48,2 51,4 53,9 57,4 59,0 63,3 64,1 73,5
Gaz
38,6 62,7 61,9 61,8 64,1 62,5 61,1 58,4 60,2 58,3
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl.

Stosunkowo duży odsetek mieszkańców korzysta z sieci gazowej – 58,3% w 2014 roku,
podczas gdy średnio w Polsce 52,2%, a w powiecie wrocławskim 37,4%. Uwagę zwraca udział

13

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl.
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korzystających z sieci gazowej na terenie wiejskim Gminy – wyniósł 64,4%, podczas gdy
średnio w Polsce 22,4%, a w powiecie wrocławskim 32,8%14.
Obsługą mieszkańców Gminy w zakresie wywozu odpadów komunalnych zajmuje się
Związek Międzygminny Ślęza-Oława (ZMSO).
Gmina Siechnice posiada 28 lokali komunalnych. W zasobach lokali socjalnych Gminy
znajdują się natomiast 24 mieszkania. Lokale komunalne mieszczą się w trzykondygnacyjnym
bloku przy ul. Bukowej 20 w Świętej Katarzynie. Są to lokale jednopokojowe (14 lok.),
dwupokojowe (6 lok.) oraz trzypokojowe (8 lok.). Każde z mieszkań posiada kompletnie
wyposażoną łazienkę oraz kuchnię wyposażoną w kuchenkę elektryczną (czteropalnikową
z piekarnikiem) i zlewozmywak z szafką. Łazienka jest w całości wykafelkowana, natomiast
w kuchni wykafelkowana jest podłoga. W każdym lokalu znajduje się indywidualny licznik
ciepła.
Lokale socjalne mieszczą się w budynku przy ul. Wiosennej 13 w Siechnicach. Znajdują się
tam 24 mieszkania, w tym: 11 mieszkań jednopokojowych z aneksem kuchennym,
6 mieszkań jednopokojowych z osobną kuchnią i 7 mieszkań dwupokojowych z aneksem
kuchennym. Każde z mieszkań posiada łazienkę oraz kuchnię wyposażoną w kuchenkę
gazową (czteropalnikową z piekarnikiem) i zlewozmywak z szafką. Mieszkania ogrzewane są
ciepłem sieciowym dostarczanym przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja
S.A.
Analiza planów w zakresie budownictwa w Gminie Siechnice pozwala prognozować
dalszy, dynamiczny wzrost liczby mieszkań, natomiast wobec braku planów rozbudowy
zasobu komunalnego Gminy Siechnice liczba lokali komunalnych i socjalnych utrzymywać się
będzie na stałym poziomie.
2.1.5. Oświata i opieka nad dziećmi
Infrastruktura opiekuńcza i oświatowa na terenie Gminy Siechnice obejmuje instytucje
opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazjum. Znajdują się
wśród nich placówki zarówno publiczne, jak i niepubliczne.
Opieka nad dziećmi do lat 3 może być organizowana w ramach żłobków, klubów malucha
oraz instytucji dziennego opiekuna. Gmina Siechnice prowadzi Samorządowy Żłobek
w Siechnicach, który utworzony został 1 czerwca 2014 roku w związku ze zdiagnozowaną
14

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl.
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potrzebą rozwoju instytucji opieki nad małymi dziećmi. Dodatkowo działa 5 żłobków
niepublicznych, które uzyskują dofinansowanie ze strony Gminy. Podkreślić należy, że w
sumie 5 z 6 żłobków zlokalizowanych jest w Siechnicach, co może utrudnić korzystanie
z placówek mieszkańcom innych miejscowości.
Tabela 11. Żłobki na terenie Gminy Siechnice
Nazwa placówki
Samorządowy Żłobek w
Siechnicach
Żłobek „Skrzacik”
Żłobek „Żyrafka”
Żłobek „Dróżka Maluszka”
Żłobek „Stokrotka”
Żłobek „Słoneczna Kraina”

Adres

Status

ul. Adama Mickiewicza 16,
publiczna
Siechnice
ul. Leśna 16, Zębice
niepubliczna
ul. Gen. E. Fieldorfa 3,
niepubliczna
Siechnice
ul. Włościańska 25/4, Siechnice
niepubliczna
ul. Św. Katarzyny 15, Siechnice
niepubliczna
ul. Słoneczna 6, Siechnice
niepubliczna
Źródło: Dane Jednostki Obsługi Szkół w Siechnicach.

Liczba dzieci
(stan na
01.06.2015)
78
26
15
15
30
15

Podkreślić należy, że poza placówkami żłobkowymi w Gminie Siechnicach działa również
instytucja dziennego opiekuna.
Opiekę dzieciom w wieku przedszkolnym zapewniają przedszkola publiczne oraz
niepubliczne. Na terenie Gminy działają 3 przedszkola publiczne:
 Przedszkole Publiczne w Żernikach Wrocławskich z Integracyjnym Oddziałem
Zamiejscowym w Iwinach, ul. Kolejowa 2, Żerniki Wrocławskie,
 Przedszkole Publiczne w Świętej Katarzynie, ul. Dąbrowskiego 3, Święta Katarzyna,
 Przedszkole Publiczne im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach, ul. Osiedlowa 23A,
Siechnice.
Poza placówkami publicznymi działają również podmioty niepubliczne, które otrzymują
dofinansowanie ze strony Gminy. Należą do nich następujące przedszkola:
 Przedszkole „Leśne Skrzaty”, ul. Leśna 16, Zębice,
 Przedszkole „Tuptusie”, ul. Pułaskiego 1, Radwanice,
 Przedszkole „Wspólny świat”, ul. Sadowa 8, Radomierzyce,
 Przedszkole „Happy Kids”, ul. Jarzębinowa 23, Siechnice,
 Przedszkole „Kolorowy Kącik”, ul. Broniewskiego 4, Radwanice,
 Przedszkole „Pimpuś Sadełko”, ul. Św. Judy Tadeusza 64, Iwiny,
 Przedszkole „Bajkowo”, ul. Wrocławska 77, Radwanice,
 Punkt Przedszkolny „Jagodowe Przedszkole”, ul. F.P. Schuberta 19, Iwiny,
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 Punkt Przedszkolny „Supełek”, ul. Piłsudskiego 4B, Siechnice,
 Punkt Przedszkolny „Biedronka”, ul. Podwalna 1, Kotowice.
Do przedszkoli uczęszcza aktualnie prawie 1 000 dzieci (Tabela 12).
Tabela 12. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli, stan na 1 września
Wyszczególnienie:
opieka
przedszkolna
grupa „0”
Przedszkola niepubliczne
Przedszkola
publiczne

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

365

464

365

448

444

539

547

110
187
376
436
375
18
90
51
46
204
Źródło: Dane Jednostki Obsługi Szkół w Siechnicach.

433
231

386
59

Edukację zapewniają prowadzone przez Gminę szkoły podstawowe oraz gimnazjum.
Na terenie Siechnic zlokalizowane są 4 publiczne szkoły podstawowe:
 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach, ul. Szkolna 4, Siechnice,
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie im Stefana Kardynała
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, ul. Główna 94, Święta Katarzyna,
 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach, ul. Szkolna 14, Radwanice,
 Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej, ul. Kolejowa 7a, Żerniki Wrocławskie.
Gmina Siechnice prowadzi również gimnazjum – Gimnazjum w Siechnicach im. Ks. Anny
z Przemyślidów, zlokalizowane przy ul. Świerczewskiego 40 w Siechnicach. Szkoła prowadzi
Oddział Zamiejscowy w Świętej Katarzynie, mieszczący się przy ul. Głównej 94.
Dodatkowo na terenie Gminy funkcjonuje jedna szkoła niepubliczna – Katolicka Szkoła
Podstawowa „Caritas” Archidiecezji Wrocławskiej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kotowicach,
mieszcząca się przy ul. Podwalnej 1 w Kotowicach.
Liczba uczniów w szkołach w ostatnich latach systematycznie rośnie (Tabela 13).
Szczególnie dotyczy to szkół podstawowych, a wiąże się zarówno z reformą obniżającą do
6 lat wiek rozpoczynania edukacji szkolnej, jak i zwiększaniem się liczby ludności Gminy.
Największy wzrost zauważalny jest w SP w Siechnicach oraz SP w Żernikach Wrocławskich, co
rodzi problemy z zapewnieniem odpowiednich warunków edukacyjnych.
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Tabela 13. Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół w Gminie Siechnice, stan na 1 września
Wyszczególnienie:

2009/
2010
931
316
202
148
188
77
318
229

2010/
2011
943
321
187
206
233
86
349
245

2011/
2012
1 019
329
200
221
233
86
339
238

2012/
2013
1 092
357
216
181
257
82
338
240

Szkoły podstawowe
SP w Siechnicach
SP w Świętej Katarzynie
SP w Radwanicach
SP w Żernikach Wrocławskich
SP w Kotowicach
Gimnazjum w Siechnicach
Siechnice
Oddział Zamiejscowy w Świętej
89
104
101
98
Katarzynie
Źródło: Dane Jednostki Obsługi Szkół w Siechnicach.

2013/
2014
1 094
410
214
193
275
84
359
258

2014/
2015
1 370
516
231
225
317
81
356
252

2015/
2016
1 583
627
278
232
352
94
387
295

101

104

92

Szkoły zapewniają uczniom opiekę świetlicową, Gmina organizuje dowozy dla dzieci
z okolicznych miejscowości. W placówkach dostępna jest opieka psychologiczna,
pedagogiczna i logopedyczna, prowadzone są zajęcia wyrównawcze oraz różnego typu
zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania uczniów.
Analiza liczebności pojedynczych roczników wiekowych w przypadku dzieci i młodzieży
wskazuje, że mamy do czynienia z większymi liczebnie rocznikami dzieci w wieku 0-8 lat
w porównaniu do roczników dzieci starszych (Rysunek 7).

Rysunek 7. Ludność w wieku 0-16 lat wg pojedynczych roczników wieku w 2014 roku
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl.

Biorąc pod uwagę prognozowany przez GUS dla powiatu wrocławskiego wzrost liczby
ludności należy przypuszczać, że w latach 2016-2022 utrzymywać się będą liczebnie duże
roczniki dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, co wymagało będzie podjęcia
działań na rzecz zapewnienia dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków edukacyjnych.
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2.1.6. Ochrona zdrowia
Zadania w zakresie ochrony zdrowia realizują działające na terenie Gminy ośrodki
zdrowia, a także gabinety lekarskie, stomatologiczne oraz apteki. Jednostką organizacyjną
Gminy powołaną do udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Świętej Katarzynie. Zespół składa się z dwóch placówek – w Świętej Katarzynie
(ul. Żeromskiego 1) i Siechnicach (ul. Kolejowa 15). Placówka w Świętej Katarzynie oferuje
mieszkańcom możliwość korzystania ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz
licznych

poradni

specjalistycznych:

okulistycznej,

neurologicznej,

ginekologicznej,

laryngologicznej, ortopedycznej, chirurgicznej i stomatologicznej. W ramach przychodni
działają też laboratorium, gabinet RTG i USG, poradnia rehabilitacyjna, poradnia medycyny
pracy oraz szkoła rodzenia. Placówka w Siechnicach zapewnia podstawową opiekę
zdrowotną, działają tam także poradnia stomatologiczna, pulmonologiczna i opieka
pielęgniarska długoterminowa oraz pracownia USG. Podstawową opieką zdrowotną w obu
placówkach objętych jest 13 850 osób15. Największym problemem publicznej placówki jest
brak odpowiedniej bazy lokalowej w Siechnicach – aktualnie zajmowany budynek jest zbyt
mały.
Na terenie Gminy działają również prywatne gabinety lekarskie. W ramach kontraktu
z NFZ opiekę laryngologiczną świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lar-Med
Janina Koźmińska z Siechnic.
W 2014 roku w ramach podstawowej opieki zdrowotnej lekarze udzielili na terenie Gminy
68 282 porad. Liczba porad w ostatnich latach znacząco wzrosła – w 2005 roku było to
37 963, a w 2010 – 53 68916. Wynika to z faktu zwiększania się liczby ludności w Gminie, a co
za tym idzie zwiększania się liczby podopiecznych placówek opieki zdrowotnej.
Opiekę stomatologiczną w ramach umowy z NFZ świadczą poradnie stomatologiczne
zlokalizowane w obu placówkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, gabinet
stomatologiczny w Siechnicach, przy ul. Szkolnej 4, a także Poradnia Stomatologiczna
w Siechnicach przy ul. Osiedlowej 25.
Kontrakty z NFZ ma również Medic-Care Transport Sanitarny POZ Radwanice oraz Gabinet
Medycyny Szkolnej w Kotowicach (działający w ramach NZOZ Stacja Opieki, Centrum

15
16

Stan na 01.06.2015, dane Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl.
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Pielęgniarstwa

Rodzinnego,

Rehabilitacji,

Opieki

Paliatywnej

Caritas

Archidiecezji

Wrocławskiej)17.
Na terenie Gminy funkcjonuje też Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, który mieści się przy ul. gen.
Dąbrowskiego 8 w Świętej Katarzynie. Zakład zajmuje się opieką nad kobietami w podeszłym
wieku, przewlekle chorymi, dysponuje 140 miejscami18.
Na obszarze Gminy działa sześć aptek – trzy w Siechnicach: „Ziółko” przy ul. Jana Pawła II
26, „Pod modrzewiem” przy ul. Modrzewiowej 19 oraz „Miła”, przy ul. Kolejowej 15; dwie
w Świętej Katarzynie: apteka „Herba”, przy ul. Żeromskiego 1 i Apteka Ogólnodostępna, przy
ul. Głównej 68, a także jedna apteka w Żernikach Wrocławskich – „Antidotum”, przy
ul. Wrocławskiej 14.
Mieszkańcy Gminy Siechnice korzystają również z opieki zdrowotnej poza terenem Gminy.
Szeroką ofertę ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz opieki szpitalnej ma miasto
Wrocław, niektórzy mieszkańcy korzystają również z podstawowej opieki zdrowotnej we
Wrocławiu. Dodatkowo opiekę medyczną zapewniają również placówki w Oławie, w tym
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, przy ul. Baczyńskiego 1 w Oławie, który oferuje usługi
szpitalne, w tym Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz możliwość skorzystania z nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej.
2.1.7. Kultura, sport i rekreacja
Podmiotem powołanym do realizacji zadań z zakresu kultury jest samorządowa instytucja
kultury – Centrum Kultury w Siechnicach. Jego historia w obecnej strukturze sięga 2001 roku,
kiedy to doszło do połączenia odrębnych instytucji tj. ówczesnego Domu Kultury z Gminną
Biblioteką Publiczną.
Przedmiotem działania Centrum Kultury jest organizowanie i prowadzenie szerokiej
działalności kulturalnej, a także rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Siechnice. Centrum
Kultury z siecią bibliotek, klubów i świetlic tworzy nowoczesną instytucję, która swoją ofertą
kulturalną stara się odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców Gminy19.

17

Stan na 31.10.2015, NZF Zintegrowany Informator Pacjenta, https://zip.nfz.gov.pl/GSL/.
NZF Zintegrowany Informator Pacjenta, https://zip.nfz.gov.pl/GSL/, Zakłady Opieki Zdrowotnej,
http://www.zakony-zenskie.pl/index.php/dziea-prowadzone-przez-zgromadzenia/238--zakady-opiekizdrowotnej.
19
Centrum Kultury w Siechnicach, http://www.kultura-siechnice.pl/index.php/o-nas/.
18
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W ramach Centrum Kultury działają kluby i świetlice, które oferują różnorodne zajęcia,
zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Są to następujące placówki:
 Klub Relaks, ul. Fabryczna 15, Siechnice – odbywają się tu m.in. zajęcia plastyczne,
ceramiczne, matematyczne, z zakresu robotyki, pracownia ceramiczna, zajęcia
taneczne (taniec towarzyski, latino, ludowy), zajęcia sportowe: joga, zumba,
cheerleaderki. W Klubie Relaks spotkania ma zespół Kantata, sekcja wokalna oraz
Siechnicki Klub Podróżnika.
 Klub Tęcza, ul. Główna 82, Święta Katarzyna – klub oferuje m.in. zajęcia teatralne,
szachowe, plastyczne, ceramiczne, z zakresu matematyki, robotyki, rękodzieła, tańca
towarzyskiego, językowe, dla seniorów oraz zajęcia sportowe: zumba, joga, aerobik,
karate.
 Klub Słońce, ul. Kolejowa 8, Radwanice – w klubie odbywają się m.in. zajęcia
ceramiczne, językowe, szachowe, plastyczne, wokalne, z zakresu robotyki,
projektowania i szycia, taneczne (hip-hop), sportowe: balet, gimnastyka seniora,
aerobik, zumba, tai chi, cheerleaderki.
 Klub Kuźnia, ul. Parkowa 2, Żerniki Wrocławskie – klub oferuje zajęcia m.in.
plastyczne, językowe, taneczne, szermierki, zumby, z zakresu robotyki, plastyczne,
gimnastykę, zajęcia dla cheerleaderek, spotyka się tu również zespół Wrzos.
 Świetlica, ul. Miodowa 12, Iwiny – w ramach świetlicy odbywają się m.in. zajęcia
językowe, plastyczne, taniec, aerobik, zumba i joga20.
W klubach w poszczególnych miejscowościach odbywają się zajęcia dla dzieci w wieku 0-3
lata w ramach Klubu Malucha. Oferuje on spotkania teatralne, plastyczne, rytmikę czy naukę
wczesnego czytania, a także kino dla mamy. Prężnie działa też Klub Seniora, skupiający
najstarszych mieszkańców Gminy. Oferuje spotkania dla seniorów, zajęcia sportowe,
teatralne oraz możliwość zaangażowania w pracę zespołów „Kantata” i „Sami Swoi”.
Centrum Kultury organizuje również imprezy kulturalne, w tym imprezy cykliczne.
Informacje o nich zestawiono w poniższej tabeli (Tabela 14).

20

Centrum Kultury w Siechnicach, http://www.kultura-siechnice.pl/index.php/oferta/.
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Tabela 14. Cykliczne imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury w Siechnicach
Nazwa imprezy
Wydarzenia okolicznościowe w tym m. in.:
pierwszy dzień wiosny, obchody 3 maja;
dzień dziecka; obchody 11 listopada;
mikołajki,
Wydarzenia plenerowe w tym m. in.: dni
miasta; pikniki w sołectwach; dożynki;
radwanicka jesień
Organizacja zajęć dla dzieci i dorosłych

Charakter imprezy

Czas trwania
(ilość dni)

Szacunkowa ilość
uczestników

Wydarzenie kulturalne

1

500

Wydarzenie kulturalne
plenerowe

1 lub 2

900

Wydarzenie kulturalne
plenerowe
Wydarzenie kulturalne

1

Koncerty i spektakle
1
Zabawy i wieczorki taneczne dla dzieci i
Wydarzenie kulturalne
1
dorosłych
Źródło: Dane Centrum Kultury w Siechnicach.

średnio ok. 10
osób na zajęciach
80
80

W ramach Centrum Kultury działają biblioteki. Informacje o nich również zestawiono w
tabeli (Tabela 15).
Tabela 15. Biblioteki działające w ramach Centrum Kultury w Siechnicach
Nazwa podmiotu

Adres

Liczba
woluminów

Miejska Biblioteka Publiczna im.
Ul. Fabryczna 15, Siechnice
20848
Agnieszki Osieckiej w Siechnicach
Biblioteka Publiczna im. Andrzeja
Ul. Główna 82, Święta
13842
Waligórskiego w Świętej Katarzynie
Katarzyna
Biblioteka Publiczna w Żernikach
Ul. Kolejowa 7a, Żerniki
6527
Wrocławskich
Wrocławskie
Biblioteka Publiczna w Radwanicach
Ul. 1 Maja 7, Radwanice
12433
Biblioteka Publiczna w Groblicach
Ul. Kotowicka 5, Groblice
7640
Biblioteka Publiczna w Kotowicach
Ul. Podwalna 1, Kotowice
8247
Źródło: Dane Centrum Kultury w Siechnicach.

Liczba
czytelników
930
283
460
421
326
218

Za infrastrukturę sportową oraz organizację zajęć i imprez sportowych odpowiada Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji, mieszczący się przy Hali Sportowej, przy ul. Świerczewskiego 40
w Siechnicach. GOSiR funkcjonuje od 1 stycznia 2010 roku, a jego działania koncentrują się
nie tylko na organizowaniu zajęć, zawodów i imprez sportowych oraz tworzeniu
i udostępnianiu bazy sportowo-rekreacyjnej, ale także na rozwijaniu usług w zakresie
rekreacji, promocji sportu i rekreacji, obsłudze turystycznej i utrzymaniu gminnej zieleni
publicznej i terenów parkowych.
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Tabela 16. Obiekty infrastruktury sportowej w Gminie Siechnice
Nazwa
podmiotu

Adres

Rodzaj
infrastruktury

Wyposażenie dodatkowe
trybuny, szatnie: 4 duże,
2 małe, salka fitness,
siłownia,
pokój trenerów, magazyn
na sprzęt sportowy,
sztuczne oświetlenie
boiska
trybuny, 2 szatnie, pokój
trenerów, magazyn na
sprzęt sportowy
trybuny, 5 szatni, pokój
nauczycielski, magazyn na
sprzęt sportowy, salka
fitness, pomieszczenia
gospodarcze, toalety
trybuny, 4 szatnie, pokój
trenerów, sala fitness,
toalety, magazyn na
sprzęt sportowy,
pomieszczenia
gospodarcze

Stan
techniczny

Kompleks
Sportowo
Rekreacyjny w
Siechnicach

ul. Świerczewskiego
40, Siechnice

hala sportowa,
boisko piłkarskie ze
sztuczną murawą,
korty tenisowe,
boisko
wielofunkcyjne

Hala Sportowa
w Świętej
Katarzynie

ul. Główna 94,
Święta Katarzyna

hala sportowa,
boisko
wielofunkcyjne

Hala Sportowa
w Żernikach
Wrocławskich

ul. Kolejowa,
Żerniki
Wrocławskie

hala sportowa

Hala Sportowa
w Radwanicach

ul. Szkolna,
Radwanice

hala sportowa

ul. Gwieździsta,
Radwanice

boisko piłkarskie ze
sztuczną murawą,
boisko
wielofunkcyjne,
boisko do siatkówki
plażowej,

2 szatnie, pokój
animatorów, toalety,
magazyn na sprzęt
sportowy, sztuczne
oświetlenie

bardzo
dobry

ul. Szkolna,
Siechnice

boisko piłkarskie ze
sztuczną murawą,
boisko
wielofunkcyjne

magazyn na sprzęt
sportowy, 2 szatnie,
toalety, pokój
animatorów, sztuczne
oświetlenie

bardzo
dobry

ul. Kolejowa 7,
Żerniki
Wrocławskie

boisko piłkarskie
trawiaste, boisko
piłkarskie
treningowe
trawiaste, boisko do
koszykówki

trybuny, 2 szatnie,
pomieszczenia
gospodarcze, toalety,
magazyn na sprzęt
sportowy

dobry

Kompleks
Sportowo
Rekreacyjny w
Radwanicach

ul. Szkolna 14a,
Radwanice

boisko piłkarskie
trawiaste, kort
tenisowy

trybuny, 2 szatnie,
pomieszczenia
gospodarcze, toalety,
magazyn na sprzęt
sportowy

bardzo
dobry

Stadion
lekkoatletyczny

ul. Świerczewskiego
40, Siechnice

Orlik 2012 w
Radwanicach

Orlik 2012 w
Siechnicach

Kompleks
Sportowy w
Żernikach
Wrocławskich

stadion
lekkoatletyczny z
trybuny
boiskiem piłkarskim
trawiastym
Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siechnicach.

dobry

dobry

bardzo
dobry

bardzo
dobry (nowy
obiekt)

bardzo
dobry (nowy
obiekt)

GOSiR prowadzi swoją działalność wykorzystując obiekty sportowe, takie jak: hala
sportowa i tereny rekreacyjno-sportowe w Siechnicach, ul. Świerczewskiego; hala sportowa i
tereny sportowo-rekreacyjne w Świętej Katarzynie, ul. Główna; kompleks sportowo29

rekreacyjny w Żernikach Wrocławskich ul. Parkowa; kompleks sportowo-rekreacyjny w
Radwanicach ul. Kolejowa; obiekt sportowo-rekreacyjny „Orlik 2012” w Radwanicach ul.
Lazurowa oraz obiekt rekreacyjno-sportowy i obrony cywilnej w Iwinach21. Informacje o
obiektach infrastruktury sportowej na terenie Gminy zestawiono w tabeli 16.
Do popularyzacji sportu oraz możliwości jego uprawiania na terenie Gminy Siechnice
przyczyniają się aktywnie działające kluby i organizacje sportowe, reprezentujące
różnorodne dyscypliny sportowe. Zestawienia podmiotów, które są aktywne w sferze sportu
i rekreacji, zawarto w tabeli 17.
Tabela 17. Kluby sportowe działające na terenie Gminy Siechnice
Nazwa podmiotu
Europejski Klub Sportowy
„Kolektyw” Radwanice
Ludowy Klub Sportowy
„Energetyk” w Siechnicach
Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w
Świętej Katarzynie
Ludowy Klub Sportowy „Szaluna
1970” w Zębicach
Ludowy Klub Sportowy „Olimpia”
w Żernikach Wrocławskich
UKP Rafin Olimpiakos
Koszykarski Klub Sportowy
Siechnice
Siechnicki Klub Karate Kyokushin
Uczniowski Klub Sportowy Relaks
przy Gimnazjum w Siechnicach
Ludowy Klub Sportowy Sokół w
Świętej Katarzynie
Klub Sportowy „Ultra Tenis”
Klub TRAVEL - BIKE

Adres
ul. Kolejowa 8,
Radwanice
ul. Zacisze 26/1,
Siechnice
ul. Powstańców Śląskich
23, Święta Katarzyna
ul. Prusa 23a, Zębice
ul. Długosza, Żerniki
Wrocławskie
ul. Kolejowa 21A, Żerniki
Wrocławskie
ul. Wiosenna 11/1,
Siechnice
ul. Sadowa 5/2, Mokry
Dwór
ul. Świerczewskiego 40,
Siechnice
ul. Sadowa 8, Święta
Katarzyna
ul. Wspólna 64a,
Radomierzyce
ul. Główna 32/2, Święta
Katarzyna
ul. Kościuszki 1,
Radwanice
ul. Główna 94, Święta
Katarzyna

Dyscyplina
piłka nożna
piłka nożna

Adresaci działań
dzieci, młodzież,
dorośli
dzieci, młodzież,
dorośli

piłka nożna

dorośli

piłka nożna

młodzież, dorośli

piłka nożna

dzieci, młodzież,
dorośli

piłka nożna

dzieci, młodzież

koszykówka

dzieci, dorośli

karate
kyokushin
działalność
szkolna

dzieci, młodzież,
dorośli

koszykówka

dorośli

tenis ziemny

dzieci, młodzież,
dorośli

rowery

dorośli

dzieci, młodzież

Gminne Towarzystwo Sportowe
dzieci, młodzież,
piłka nożna
„Siechnice”
dorośli
Uczniowski Klub Sportowy
działalność
dzieci, młodzież,
„Olimp”
szkolna
dorośli
Katolicki Uczniowski Klub
działalność
dzieci, młodzież,
ul. Podwalna 1, Kotowice
Sportowy „Samson”
szkolna
dorośli
Miejskie Koło Wędkarskie Zacisze ul. Jana Pawła II 12,
dzieci, młodzież,
wędkarstwo
PZW
Siechnice
dorośli
Międzyszkolny Uczniowski Klub
dzieci, młodzież,
ul. Szkolna 4, Siechnice
taniec
Tańca Sportowego „Stardance”
dorośli
Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siechnicach.

21

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, http://www.siechnice.gmina.pl/strona-77gminny_osrodek_sportu_i_rekreacji.html.
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Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, kluby sportowe i inne podmioty organizują na terenie
Gminy różnego typu imprezy sportowe – przede wszystkim imprezy masowe popularyzujące
sport oraz zawody sportowe. W tabeli 18 zaprezentowano najważniejsze cykliczne imprezy
sportowe organizowane w Gminie Siechnice.
Tabela 18. Cykliczne imprezy sportowe organizowane w Gminie Siechnice
Nazwa imprezy

Charakter
imprezy

Organizator

Czas trwania (ilość
dni)

Szacunkowa
ilość
uczestników

Maratony Fitness: Wiosenny,
Mikołajkowy

GOSiR

sportowy

2

140

Amatorska Letnia Liga
Siatkówki Plażowej

GOSiR

sportowy

rozgrywki trwają
przez okres wakacji
(weekendy)

100

GOSiR

sportowy

1

150

GOSiR

sportowy

1

45

rekreacyjnosportowy

1

500

sportowy

1

500

sportowy

1

100

rekreacyjny

2

500

rekreacyjnosportowy

1

300

Amatorski Nocny Turniej
Szóstek Siatkarskich
Turniej Koszykówki Ulicznej
Streetball
Piknik Rodzinny
Bieg Uliczny
Międzynarodowy Turniej Piłki
Ręcznej Oldbojów
Dni Siechnic
Turnieje Mikołajkowe

Gmina Siechnice i
jednostki Gminy, w
tym GOSiR
Stowarzyszenie
PRO-RUN, GOSiR
Marek Klaczyński,
GOSiR
CK
GOSiR
kluby sportowe,
GOSiR

Halowy Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Burmistrza Siechnic
Gimnazjum, GOSiR
sportowy
1
Szkół Gimnazjalnych
Europejski Tydzień Sportu dla
GOSiR, kluby
rekreacyjnoWszystkich Sportowy Turniej
sportowe, szkoły,
8
sportowy
Miast i Gmin
osoby fizyczne
Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siechnicach.

100

4 000

Dzięki dużej liczbie klubów sportowych oraz szerokiej ofercie zajęć sportoworekreacyjnych mieszkańcy Gminy Siechnice mogą uprawiać różnorodne dyscypliny sportowe.
Organizowane

imprezy

sportowe

i

sportowo-rekreacyjne

przyczyniają

się

do

upowszechniania sportu wśród mieszkańców.
Pozytywna sytuacja w sferze kultury, sportu i rekreacji – aktywne podmioty, duża liczba
imprez i dobre zaplecze infrastrukturalne – pozwala przypuszczać, że oferta Gminy Siechnice
w tej sferze w latach 2016-2022 będzie się rozwijała.
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2.1.8. Bezpieczeństwo publiczne
Na terenie Gminy obecne są służby działające w zakresie bezpieczeństwa publicznego –
należą do nich Policja, Straż Miejska oraz straż pożarna.
Posterunek Policji w Siechnicach Komisariatu Policji Wrocław Rakowiec mieście się
w budynku Urzędu Miejskiego, przy ul. Jana Pawła II 12, w Siechnicach. Funkcjonariusze
posterunku pracują w systemie zmianowym, pomiędzy godziną 6.30 a 22.00. Całodobowo
czynny jest Komisariat Policji Wrocław Rakowiec, przy ul Traugutta 94 we Wrocławiu.
W ostatnich dwóch latach Policja odnotowała w Gminie Siechnice około 300 zdarzeń
kryminalnych rocznie. Wśród nich dominują kradzieże oraz włamania, rzadko występują
bójki, pobicia czy rozboje (Tabela 19).
Tabela 19. Zdarzenia kryminalne na terenie Gminy Siechnice
Zdarzenia kryminalne
2013
Rozboje
2
Bójki, pobicia, uszkodzenia ciała
7
Włamania do aut
46
Włamania do obiektów handlowych
8
Włamania do mieszkań, piwnic
32
Włamania do innych obiektów
39
Kradzieże samochodów
13
Kradzieże z samochodów
25
Kradzieże rowerów
18
Kradzieże inne
88
Uszkodzenie mienia
29
Razem
307
Źródło: Posterunek Policji w Siechnicach.

2014
2
7
38
7
40
46
21
29
8
71
30
299

Ochroną porządku publicznego na terenie Gminy zajmuje się Straż Miejska –
samorządowa, umundurowana formacja, której siedziba mieści się w Świętej Katarzynie,
przy ul. ul. Żernickiej 17. Obecny stan kadrowy to 7 strażników, w tym komendant 22. Straż
Miejska prowadzi działania prewencyjno-kontrolne, w tym kontrole dotyczące utrzymania
porządku i czystości oraz prawidłowego zagospodarowania odpadów. Wykonując zadania
strażnicy w 2013 roku ujawnili 1 644 nieprawidłowości, zaś w 2014 roku – 81723.
Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzą Jednostki Ratownictwa Gaśniczego Państwowej
Straży Pożarnej z Wrocławia we współpracy z działającymi na terenie Gminy Ochotniczymi
Strażami Pożarnymi:

22
23

Aktualnie 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym.
Dane Straży Miejskiej w Siechnicach.
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 Ochotnicza Straż Pożarna Siechnice, Dolnośląska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza,
ul. Świerczewskiego 26, Siechnice,
 Ochotnicza Straż Pożarna w Świętej Katarzynie, ul. Żernicka 17, Święta Katarzyna,
 Ochotnicza Straż Pożarna w Sulimowie, ul. Kochanowskiego, Sulimów.
Ochotnicza Straż Pożarna na terenie Gminy skupia ogółem około 150 członków, w tym 85
osób w jednostce operacyjno-technicznej oraz 20 osób w młodzieżowej grupie
ratownictwa24.
Analiza działań służb mundurowych oraz zdarzeń kryminalnych na terenie Gminy pozwala
prognozować, że poziom bezpieczeństwa w najbliższych latach się nie pogorszy.
2.1.9. Organizacje pozarządowe
Dużą rolę w sferze społecznej, w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, ale także kreowaniu
aktywności społecznej i społeczeństwa obywatelskiego odgrywają organizacje pozarządowe.
To podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorstwami,
niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Do głównych form prawnych organizacji
pozarządowych zaliczyć należy stowarzyszenia i fundacje, ale pamiętać należy, że są wśród
nich również kluby i organizacje sportowe (wskazane w rozdziale 2.1.7.) oraz ochotnicze
straże pożarne (rozdz. 2.1.8.). Dodatkowo aktywność w sferze społecznej prowadzą również
jednostki Kościoła katolickiego – parafie oraz zgromadzenie zakonne.
Na terenie Gminy działa wiele organizacji pozarządowych, zajmujących się różnymi
sferami życia społecznego. Informacje o nich zostały zestawione w tabeli 20.
Tabela 20. Organizacje pozarządowe na terenie Gminy Siechnice (bez klubów sportowych i OSP)

24

Nazwa podmiotu
Stowarzyszenie
Emerytów,
Rencistów i Osób
Niepełnosprawnych
w Siechnicach

Adres
ul. Jana Pawła II 12,
Siechnice

Stowarzyszenie
Instytut EdukacyjnoBadawczy

ul. Kościuszki 20,
Iwiny

Stowarzyszenie Urodziny 3+

ul. Topolowa 9a,
Święta Katarzyna

Obszar działalności
- Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność
wspierająca (działalność charytatywna, działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych, na rzecz osób w wieku
emerytalnym)
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, kultura, ekologia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i
wychowanie
- Działania na rzecz osób starszych I niepełnosprawnych,
zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć
opiekuńczo-wychowawczych w okresie wakacyjnym, zajęć
w zakresie profilaktyki uzależnień
Działania na rzecz rodzin wielodzietnych, oferta edukacyjna,
kulturalna i sportowa

Dane Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
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Stowarzyszenie Teraz
Gmina

ul. Bolesława Prusa
40, Zębice

Fundacja Wspierajmy
Razem

ul. Wiśniowa 3 lok.
1, Święta Katarzyna

Stowarzyszenie
Chcemy Się Uczyć
Stowarzyszenie
Sportu i Rekreacji
Arawashi
Fundacja Bezpieczna
Przestrzeń

ul. Podwalna 1,
Kotowice
ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 8 lok.
16, Siechnice
ul. Wiosenna 7,
Siechnice

Stowarzyszenie „Dla
Gminy Siechnice”
Spółdzielnia Socjalna
„Nowa Szansa”
Stowarzyszenie
„Silesiaci - Przyszłość
z Przeszłości Wspólne
Dziedzictwo”

ul. Cicha 12,
Siechnice
ul. Ogrodnicza 11
lok. 1, Siechnice
ul. Świerczewskiego
40, Siechnice

Fundacja Omikami

ul. Ziemska 4 lok. 2,
Siechnice

Stowarzyszenie
Rozwoju Miasta
Siechnice

ul. Stanisława Lema
6, Siechnice

- Rozwój społeczności lokalnych
- Podnoszenie jakości życia mieszkańców
- Zwiększenie partycypacji społecznej w procesach
podejmowania decyzji, wywołujących skutek dla
społeczności lokalnych
- Poprawa standardów komunikacyjnych władz
samorządowych z obywatelami
- Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego
- Rozwój kulturowy i podnoszenie poziomu edukacji
- Integracja europejska i rozwijanie kontaktów i współpracy
między społecznościami
- Ochrona i promocja zdrowia
- Wspieranie rodzin
- Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność
wspierająca (działalność charytatywna, pomoc społeczna,
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku
emerytalnym, kombatantów i osób represjonowanych,
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej)
- Ochrona zdrowia (przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym)
- Ochrona praw
Działalność edukacyjna na rzecz dzieci i młodzieży
Zajęcia edukacyjne dla dzieci zajęcia sportowe, sztuki walki
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Ochrona ludności (porządek i bezpieczeństwo publiczne,
przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk patologicznokryminogennych, minimalizowanie ich zasięgu i skali w
odniesieniu zwłaszcza do terenów zurbanizowanych)
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Propagowanie wiedzy o tradycjach i wielokulturowości
Śląska
- Działania na rzecz rozwoju demokracji i samorządności
lokalnej oraz szkolnej
- Integracja europejska
- Kultywowanie tradycji narodowych, rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pielęgnowanie
polskości
- Działania i pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych
- Pomoc społeczna
- Działalność charytatywna
- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
- Prowadzenie działalności na rzecz opieki zdrowotnej,
ochrony i promocji zdrowia
- Działania związane z kulturą, rozrywką i rekreacją
Wspieranie wszechstronnego rozwoju: społecznego,
kulturalnego i gospodarczego miasta Siechnice, a w
szczególności: propagowanie miasta Siechnice w kraju i
poza jego granicami, w tym walorów turystycznych i
krajobrazowych miasta i okolic, a także jego historii;
współpraca z miejscowościami w kraju
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Stowarzyszenie Osób
Niezależnych „S. O.
N.”

ul. Wiosenna 7,
Siechnice

Radwanicki Klub
Seniora „Optymiści”
Fundacja Efektywni

ul. Szkolna 5A,
Radwanice
ul. Jaśminowa 10,
Radwanice

Stowarzyszenie SimAks

ul. Radosna 26 lok.
1, Radwanice

Stowarzyszenie
Europejski
Wolontariat
Ekologiczny Odra XXI
Wieku
Stowarzyszenie
Wspierania Rozwoju
Dzieci i Młodzieży w
Świętej Katarzynie

1-go Maja 4,
Radwanice

Główna 94,
Święta Katarzyna

- Działanie na rzecz osób ze środowisk wiejskich,
defaworyzowanych, niezależnie od ich ideologicznych,
politycznych czy religijnych przekonań
- Inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do
poprawy sytuacji osób z w/w terenów, wyrównywanie
szans poprzez wspieranie ich działań i promocję ich
inicjatyw
- Wspieranie i propagowanie idei integracji europejskiej
- Zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji na każdej
płaszczyźnie życia społecznego
- Pomoc w przeciwdziałaniu patologiom społecznym
Działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
- Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających
rozwój demokracji
- Wzrost potencjału kapitału ludzkiego oraz jakości rynku
pracy, w tym promocja zatrudnienia i aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy
- Wzrost potencjału kapitału społecznego i poziomu
integracji społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób
- Promocja i wsparcie rodziny, w tym działalność na rzecz
rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka
- Wspomaganie rozwoju gospodarczego w tym rozwój
przedsiębiorczości
- Ochrona i promocja zdrowia
- Integracja międzypokoleniowa
- Wspieranie działań społecznych, edukacyjnych,
kulturowych, turystycznych, sportowych wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych
- Wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego i wolontariatu
- Kształcenie i doskonalenie kadr, tworzenie infrastruktury
szkoleniowej oraz informacyjnej
- Tworzenie partnerstwa z samorządami lokalnymi i innymi
instytucjami
- Przeciwdziałanie uzależnieniom
- Praca na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn
- Praca na rzecz ochrony środowiska
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i
wychowanie
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Fundacja „Ojczyzna,
Rodzina, Własność”

Główna 86,
Święta Katarzyna

Fundacja Ekologiczna
Pro Natura
Narodowe
Stowarzyszenie
Aktywności
Społecznej

Główna 2,
Kotowice
Łąkowa 17,
Groblice

Stowarzyszenie
Pozytyw na rzecz
Rozwoju Gminy
Siechnice
Fundacja „Biznesowa
Idea Partnerstwa”

Parkowa 43,
Grodziszów

Fundacja Kobieta i
Natura

Dębowa 31,
Żerniki
Wrocławskie

Polna 5,
Żerniki
Wrocławskie

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Dobroczynność (działalność charytatywna)
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
- Działalność kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
- Podnoszenie kultury i świadomości społeczeństwa,
wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami
obywatelskimi harmonizującymi z Konstytucją RP
- Organizowanie obywatelskiej aktywności w zakresie
edukacji młodego pokolenia
- Wyzwalanie inicjatywy i organizowanie ofiarności
społecznej na rzecz pomocy materialnej mieszkańcom
naszego kraju, którzy takiej pomocy potrzebują
- Organizowanie społecznego ruchu na rzecz wspierania
działań służących wyrównywaniu szans młodzieży uczącej
się
- Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podst.
zleconych przez samorządy zadań publicznych
- Prowadzenie ogólnej działalności na rzecz pożytku
publicznego
- Prowadzenie ogólnej pomocy w zakresie doradztwa
prawnego
- Prowadzenie ogólnej pomocy osobom niepełnosprawnym
i poszkodowanym w wypadkach drogowych
- Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym
i politycznym
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych

- Wspieranie rozwoju edukacji obywatelskiej, kompetencji
samorządowych, partnerskich i sieciowych form współpracy
międzysektorowej
- Wspieranie dialogu społeczno-obywatelskiego oraz audytu
obywatelskiego
- Wspieranie organizacyjne, finansowe, rzeczowe,
merytoryczne innych organizacji lub podmiotów
- Zmiana świadomości w zakresie wpływu i
odpowiedzialności za własne zdrowie
- Dostarczanie wiedzy i umiejętności, które pomogą
zachować zdrowie fizyczne i psychiczne
- Łączenie osiągnięć nowoczesnej medycyny z wiedzą i
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mądrością medycyny naturalnej
- Prowadzenie szkoleń, wykładów, spotkań i zajęć
warsztatowych oraz konsultacji
- Organizowanie akcji i kampanii społecznych promujących
zdrowy styl życia i szacunek do środowiska naturalnego
- Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego
- Inicjowanie debaty społecznej o szansach, problemach i
wyzwaniach Gminy Siechnice
- Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i
doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami
zainteresowanymi
- Upowszechnianie przejrzystości w życiu publicznym,
społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych

Stowarzyszenie
Twoja Gmina
Siechnice

Włościańska 23 lok.
6, Siechnice

Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Żernik
Wrocławskich
Stowarzyszenie
„Przyjazne Iwiny”

Parkowa 2,
Żerniki
Wrocławskie
Kościuszki 4,
Iwiny

Fundacja
Internowani i
Więźniowie
Polityczni w PRL

Bukszpanowa 27,
Iwiny

Fundacja
Innowacyjnych
Technologii
Edukacyjnych
Fundacja Razem Do
Celu
Stowarzyszenie Psów
i Kotów Rasowych
„Obok Nas”

Staszica 2D lok. 11,
Siechnice

- Działania związane z budową, przebudową i remontem
dróg oraz infrastruktury technicznej, w tym sieci kanalizacji
sanitarnych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej,
oświetlenia, telekomunikacji
- Działania na rzecz dogodnego funkcjonowania komunikacji
samochodowej i autobusowej, w tym działania na rzecz
powstania alternatywnej drogi łączącej Iwiny z Buforową
we Wrocławiu, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
na przejeździe kolejowym (trasa Wrocław - Kłodzko) w
Iwinach w ciągu drogi powiatowej
- Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych,
rowerzystów i osób zmotoryzowanych
- Działania na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i
gospodarczego
- Zmierzanie do zjednoczenia patriotów polskich oraz
organizacji narodowych
- Przyznawanie odznaczeń przez kapitułę odznaczeń
fundacji, umieszczanie tablic pamiątkowych i pomników
osobom dążącym do odzyskania i utrzymania niepodległości
oraz budzenie uczuć patriotycznych wśród młodych
Polaków
- Inicjowanie działań zmierzających do utrzymania wolności
Polski i jej obrony
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i
wychowanie

Polna 3b, Iwiny

Brak danych

Władysława
Broniewskiego 7
55-010 Radwanice

Brak danych

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
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Zaprezentowane zestawienie wskazuje na dużą liczbę i różnorodne pola działań
organizacji pozarządowych mających siedziby na terenie Gminy Siechnice. Przy
uwzględnieniu klubów sportowych oraz ochotniczych straży pożarnych uzyskujemy silny
sektor obywatelski, który w wielu aspektach zaspokaja potrzeby mieszkańców.
Organizacje pozarządowe prowadzą swoją działalność samodzielnie, ale również
współpracują z sektorem publicznym, w tym instytucjami z terenu Gminy Siechnice:
Urzędem Miejskim, GOSiR, GOPS czy placówkami edukacyjnymi.
Podmioty non-profit oraz jednostki Kościoła rzymskokatolickiego biorą udział w realizacji
zadań publicznych, powierzanych lub zlecanych im przez Gminę Siechnice. W 2014 roku
Gmina Siechnice zawarła z organizacjami pozarządowymi 36 umów na realizację zadań
publicznych, w tym 3 realizowane ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siechnicach. Na współpracę przeznaczono 341 000 zł, z czego wydano 323 088 zł. Dotację
uzyskały następujące kategorie zadań:
 Z zakresu kultury fizycznej i sportu – na zadania mające na celu upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy
Siechnice, głównie dla klubów sportowych. Wsparcia udzielono na 26 zadań, na
łączną kwotę 269 148 zł,
 Z zakresu opieki społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych – na zadania
promujące zdrowie fizyczne i psychiczne wśród mieszkańców Gminy Siechnice oraz
profilaktyczne i rehabilitacyjne dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
a także działania poprawiające jakość życia i aktywizację środowiska emerytów,
rencistów i inwalidów – finansowanie uzyskały trzy projekty: Stowarzyszenia
Emerytów,

Rencistów

i

Osób

Niepełnosprawnych

w

Siechnicach,

Parafii

Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej ze Świętej Katarzyny oraz
Stowarzyszenia Instytut Edukacyjno-Badawczy z Iwin, na łączną kwotę 34 000 zł,
 Z zakresu edukacji, oświaty i wychowania – na wdrażanie programów kulturalnych
adresowanych do mieszkańców, głównie dzieci z Gminy Siechnice, rozwijających
talenty, kształtujących zachowania i integrujących mieszkańców – zrealizowano
w tym zakresie 4 zadania na łączną kwotę 19 940,00 zł, a pomoc uzyskały
Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Arawashi, Stowarzyszenie Teraz Gmina,
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Wrocławska oraz Stowarzyszenie
Laboratorium Troski.
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 Z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, na łączną kwotę
15 000 zł (zob. rozdz. 2.2.4)25.
Dynamiczny rozwój sektora pozarządowego oraz wzrost aktywności i zainteresowania
współpracą z lokalnym samorządem pozwala prognozować rozwój sektora pozarządowego
w latach 2016-2022 i zacieśnienie współpracy z samorządem gminnym.

2.2. Podmioty zajmujące się rozwiązywaniem problemów społecznych
2.2.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
Głównym podmiotem odpowiedzialnym za rozwiązywanie problemów społecznych
i działającym na rzecz zapewnienia mieszkańcom gminy bezpieczeństwa socjalnego jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach (GOPS), mający siedzibę w Świętej
Katarzynie, przy ul. Żernickiej 17.
GOPS jest jednostką organizacyjną gminy Siechnice powołaną do realizacji zadań z zakresu
pomocy społecznej. Jego działalność obejmuje zadania normowane ustawą o pomocy
społecznej, ale ośrodek zajmuje się także sferą wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
świadczeniami rodzinnymi, pomocą osobom uprawnionym do alimentów, dodatkami
mieszkaniowymi wraz z dodatkami energetycznymi, ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny,
działaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii, a od września 2015 roku również przyznawaniem stypendium szkolnego.
W 2014 roku w Ośrodku zatrudnione były 23 osoby, łącznie w wymiarze 22,5 etatu.
Struktura organizacyjna i zatrudnienia w GOPS przedstawiona została w tabeli 21.
Dodatkowo GOPS zatrudniał na umowę zlecenie informatyka, osoby do usług opiekuńczych,
wychowawców w świetlicach środowiskowych i osobę sprzątającą26. Liczba pracowników
w ostatnich latach wzrosła – w 2010 roku zatrudnionych było 19 osób na 18 etatach, zaś
w roku 2014 23 osoby na 22,5 etatach. Wzrosła również liczba pracowników socjalnych –
z 6 o 8 pracowników. Pamiętać należy, że liczba pracowników socjalnych uzależniona jest,
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, od liczby mieszkańców gminy (1 pracownik na 2 000
mieszkańców, zaś od 1 stycznia 2015 roku alternatywnie jeden pracownik na 50 czynnych

25

Sprawozdanie za 2014 rok z realizacji programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
26
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za rok 2014, Siechnice
2015, s. 4.
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środowisk). Dodatkowo, jako wsparcie pracowników socjalnych, w 2012 roku zatrudniono
asystenta rodziny, co od 1 stycznia 2015 roku jest już obowiązkiem ustawowym27.
Tabela 21. Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach (stan na
31.12.2014)
Dział
Kierownik Ośrodka
Dział Pracy Środowiskowej
w tym:

Stanowisko
kierownik
zastępca kierownika

1

Wymiar
etatu
1

1

1

Ilość osób

6
6
2
2
Sekcja Usług Opiekuńczych
5
4,5
Sekcja Asysty Rodzinnej
1
1
1
1
Dział Świadczeń Rodzinnych i
1
1
Świadczeń Alimentacyjnych
1
1
1
1
Dział Finansowo1
1
Administracyjny
1
1
Profilaktyka uzależnień
1
1
Razem
23 osoby
22,5 etatu
Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za rok 2014,
Siechnice 2015, s. 4.
Sekcja Pracy Socjalnej

specjalista pracy socjalnej
pracownik socjalny
opiekun w ośrodku pomocy społecznej
asystent rodziny
specjalista ds. świadczeń rodzinnych
inspektor ds. świadczeń rodzinnych
referent ds. funduszu alimentacyjnego
główny księgowy
starszy referent ds. księgowości
samodzielny referent ds. kadr i płac
inspektor ds. profilaktyki uzależnień

Na ogólną liczbę klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składają się osoby
i rodziny uzyskujące wsparcie z tytułu:
 pomocy społecznej,
 wsparcia rodziny,
 świadczeń rodzinnych,
 funduszu alimentacyjnego,
 dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 profilaktyki uzależnień,
 pozostałych świadczeń (zdrowotnych, interwencyjnych)28.
2.2.1.1. Działania w zakresie pomocy społecznej
Kluczowym obszarem działalności GOPS jest pomoc społeczna. Pomoc społeczna jest
instytucją polityki społecznej państwa, która ma wesprzeć osoby i rodziny w przezwyciężaniu
trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując swoje własne
uprawnienia i możliwości. Pomoc jest udzielana, gdy wystąpi trudna sytuacja życiowa, której

27

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za lata 2010 i 2014.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za rok 2014, Siechnice
2015, s. 5.
28
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osoba lub rodzina nie jest w stanie samodzielnie przezwyciężyć, przy czym do ustawowo
wymienianych przyczyn udzielenia wsparcia zaliczyć należy: ubóstwo, sieroctwo,
bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc
w rodzinie, potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzebę ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego (zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych), trudności
w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy (ochronę uzupełniającą),
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub
narkomanię, a także zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub
ekologiczne29. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskiwania świadczeń pieniężnych
od 1 października 2015 roku wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł, natomiast
dla osoby w rodzinie – 514 zł30.
W ostatnich latach z systemu pomocy społecznej korzystało 220-250 rodzin, co daje około
3,0-3,5% ogółu mieszkańców Gminy (Tabela 22; Rysunek 8).
Tabela 22. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w Gminie Siechnice
Rok
Liczba osób
Liczba rodzin
2009
917
351
2010
619
241
2011
575
223
2012
578
220
2013
626
252
2014
563
235
Źródło: Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za lata: 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014.

Analiza powodów korzystania z pomocy społecznej wyraźnie wskazuje, że do głównych
przyczyn należą ubóstwo oraz bezrobocie. Częste przyczyny to również niepełnosprawność,
długotrwałe lub ciężkie choroby, potrzeba ochrony macierzyństwa oraz bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego (Tabela
23).

29

Art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2015 r., poz. 163, tekst jednolity ze zm.
Kryteria przyznawania świadczeń, http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanejpomocy/kryteria-przysnawania-swiadczen/.
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Rysunek 8. Odsetek mieszkańców Gminy Siechnice objętych wsparciem pomocy społecznej
Źródło: Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za lata: 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014.

Tabela 23. Powody udzielania pomocy społecznej w latach 2010-2014
2010
2011
2012
2013
2014
Powód trudnej
sytuacji
Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba
życiowej
rodz.
os.
rodz.
os.
rodz.
os.
rodz.
os.
rodz.
os.
Ogółem
241
619
223
575
220
578
252
626
235
563
Ubóstwo
173
456
153
421
146
421
190
479
159
385
Sieroctwo
0
0
3
7
2
9
Bezdomność
8
16
5
13
4
4
5
5
5
5
Potrzeba
19
83
20
89
29
122
27
113
29
126
ochrony
macierzyństwa
w tym:
wielodzietność
12
59
8
39
11
68
12
66
14
78
Bezrobocie
139
387
123
353
110
325
155
405
130
334
Niepełnospra82
176
82
191
77
174
74
179
77
168
wność
Długotrwała lub
78
188
77
180
71
147
77
155
64
96
nagła choroba
Bezradność w
35
131
31
112
30
104
40
139
35
126
spr. op.-wych. i
prowadzenia
gosp. dom. w
tym:
- r. niepełne
23
73
23
77
26
83
30
96
27
92
- r. wielodzietne
9
45
5
27
2
13
6
34
5
30
Alkoholizm
5
9
3
8
6
17
7
14
5
11
Przemoc
0
0
0
0
0
0
0
0
3
7
Trudności w
przystosowaniu
do życia po
3
7
3
3
6
10
6
7
8
10
opuszczeniu
zakładu karnego
Zdarzenia
5
9
7
11
7
16
3
4
0
0
losowe
Sytuacja
1
5
3
11
2
7
2
9
0
0
kryzysowa
Źródło: Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za lata: 2010, 2011,
2012, 2013, 2014.
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Corocznie pomocą społeczną obejmowano od 220 do 253 rodzin, łącznie 575-667 osób.
Pomoc obejmowała głównie świadczenia pieniężne – w 2014 roku wsparcie finansowe
uzyskało około 70% osób, którym przyznano świadczenia (Tabela 24).
Do głównych świadczeń pieniężnych transferowanych w ramach systemu pomocy
społecznej należą zasiłki stałe, okresowe oraz celowe. Zasiłki stałe, przeznaczone dla osób
niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, pobierało 30-40
osób. Przeważały wśród nich osoby samotne. Zasiłki okresowe, dla osób w trudnych
sytuacjach życiowych, uzyskiwało 26-31 osób. Tu z kolei przeważały osoby mieszkające
z rodzinami. Kluczowym powodem wsparcia w formie zasiłku okresowego było bezrobocie –
pomoc z tego powodu otrzymywało od 84 do 100% osób pobierających zasiłki okresowe.
Podopieczni GOPS uzyskiwali również zasiłki celowe wypłacane w związku z niezbędną
potrzebą bytową, jak np. zakup żywności, leków, opału czy odzieży, a także zasiłki w naturze.
Corocznie pomoc taką dostawało od 184 do 218 osób. Podkreślić należy również, że GOPS
wypłacał zasiłki celowe specjalne, a więc wsparcie w związku z niezbędną potrzebą bytową
dla osób które przekraczają kryterium dochodowe. Pomoc taką rocznie dostawało od 32 do
43 osób.
Tabela 24. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
Świadczenia
Świadczenia przyznane
w ramach zadań
zleconych i zadań
własnych (bez względu
na ich rodzaj, formę,
liczbę oraz źródło
finansowania), w tym:

Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinie

2010

2011

2012

2013

2014

340

307

316

345

298

241

223

220

252

253

619

575

578

626

667

Liczba osób, którym przyznano
285
233
204
233
207
decyzją świadczenie
Liczba rodzin
254
218
188
219
193
Liczba osób w rodzinie
687
563
513
554
475
Liczba osób, którym przyznano
237
129
115
117
91
decyzją świadczenie
świadczenia
niepieniężne
Liczba rodzin
152
96
72
74
60
Liczba osób w rodzinie
385
289
251
247
192
Źródło: Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za lata: 2010, 2011,
2012, 2013, 2014.
świadczenia
pieniężne

Powszechnie stosowanym świadczeniem było dożywianie dzieci w szkołach, w ramach
programu rządowego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, przy czym zauważyć należy
spadek osób uzyskujących taką pomoc – ze 100 w 2010 roku do 67 w roku 2014.
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Ważnym rodzajem świadczeń, szczególnie z perspektywy osób samotnych, z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagających pomocy innych, są usługi opiekuńcze.
Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem. Pomoc taką otrzymywało rocznie 20-26 osób, głównie samotnych.
Tabela 25. Główne świadczenia z pomocy społecznej
Świadczenia
2010
2011
2012
2013
2014
Zasiłek stały
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie
35
30
30
38
40
Liczba świadczeń
300
275
228
341
379
Liczba rodzin
35
30
30
36
39
Liczba osób w rodzinie
52
50
42
61
59
Zasiłek okresowy
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie
30
28
31
29
26
Liczba świadczeń
111
92
97
97
104
Liczba rodzin
29
28
30
29
26
Liczba osób w rodzinie
75
77
84
76
48
w tym z powodu bezrobocia
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie
30
24
26
29
25
Liczba świadczeń
108
81
86
97
104
Liczba rodzin
29
24
25
29
26
Liczba osób w rodzinie
75
71
71
76
48
Posiłek dla dzieci
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie
100
95
89
67
67
Liczba świadczeń
8 487
12 779
10 174
10 063
7 773
Liczba rodzin
49
51
46
39
36
Liczba osób w rodzinie
216
228
217
182
161
Usługi opiekuńcze
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie
22
20
26
26
24
Liczba świadczeń
9 695
9 547
7 982
8 277
6672
Liczba rodzin
22
20
26
26
24
Liczba osób w rodzinie
32
26
34
33
31
Zasiłki celowe i w naturze
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie
210
184
186
218
186
Liczba świadczeń
x
x
x
x
x
Liczba rodzin
194
176
174
206
174
Liczba osób w rodzinie
508
453
493
540
453
w tym zasiłki celowe specjalne
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie
34
39
43
32
32
Liczba świadczeń
64
64
63
44
44
Liczba rodzin
32
39
43
31
31
Liczba osób w rodzinie
103
95
127
90
90
Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczeni
9
11
12
16
13
Liczba świadczeń
98
121
122
179
168
Liczba rodzin
9
11
12
16
13
Liczba osób w rodzinie
9
11
12
16
13
Źródło: Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za lata: 2010, 2011,
2012, 2013, 2014.
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Osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, mogą
korzystać z pobytu w domu pomocy społecznej, instytucji całodobowej opieki, świadczącej
usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne. GOPS w Siechnicach pokrywał
koszty pobytu w domu pomocy społecznej dla od 9 do 16 osób (Tabela 25).
GOPS w Siechnicach, w ramach wsparcia osób korzystających z pomocy, realizuje
różnorodne projekty, w tym finansowane ze środków europejskich. Corocznie organizowany
jest projekt „Spotkanie Wigilijne”, przygotowany z myślą o osobach samotnych lub, pomimo
pozostawania w rodzinie, samotnie spędzających Święta Bożego Narodzenia. Uczestnicy
spotkania mają możliwość wspólnego spędzenia czasu, otrzymują również upominki.
W ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek w latach 2008-2014
prowadził projekt „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie
Święta Katarzyna”, który umożliwiał uczestnikom odbywanie staży u pracodawców lub
kursów, co przyczyniło się do poprawy szans na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia. W 2012
roku realizowany był projekt „Aktywna kobieta – szczęśliwa mama”, który wspierał młode
mamy w powrocie na rynek pracy poprzez doradztwo oraz kurs opiekuna dziecięcego.
W 2014 roku GOPS w imieniu Gminy Siechnice realizował projekt „Aktywni Lokalnie”,
którego celem była aktywizacja zawodowa i integracja społeczna nieaktywnych zawodowo
kobiet, mieszkanek gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Lider A4,
podnoszących swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, umożliwiająca podjęcie
zatrudnienia jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.
W 2014 roku Ośrodek zorganizował również warsztaty umiejętności wychowawczych dla
rodziców w Ośrodku Caritas w Sulistrowiczkach, zaś w ramach zajęć wakacyjnych
zorganizowane zostały „Wakacyjne środy” – program w ramach którego 40 dzieci z Gminy
Siechnice mogło uczestniczyć w wycieczkach do ciekawych miejsc Dolnego Śląska31.

31

Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za lata: 2010, 2011, 2012,
2013, 2014.
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2.2.1.2. Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych
Wprowadzona w 2011 roku ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej32
nakłada obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. Udzielana pomoc polega przede wszystkim na analizie sytuacji
rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnieniu roli i funkcji
rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesieniu
świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomocy w integracji
rodziny, przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz dążeniu do
reintegracji rodziny.
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece
i wychowaniu dziecka. W tym zakresie najistotniejsze są działania asystenta rodziny,
pracownika socjalnego oraz placówek wsparcia dziennego (np. świetlic, klubów, ognisk
wychowawczych) zapewniających dzieciom opiekę, wychowanie, pomoc w nauce
i organizację czasu wolnego. W przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki
i wychowania przez rodziców rodziny wspiera system pieczy zastępczej – rodzinnych
i instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem.
Kluczową osobą wspierającą rodziny w ramach działań ośrodka pomocy społecznej jest
asystent rodziny. Od 1 stycznia 2015 roku gminy obligatoryjnie muszą zatrudniać asystenta
rodziny, wcześniej było to fakultatywne. GOPS w Siechnicach zatrudnia asystenta rodziny od
maja 2012 roku. W okresie od 1 maja 2012 do 31 grudnia 2012 roku asystent rodziny
pracował z 7 rodzinami, w 2013 roku pod jego opieką było 10 rodzin, zaś w roku 2014 – 15.
Wsparciem asystenta rodziny objęte są rodziny problemowe – z wieloma dysfunkcjami, od
lat korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, często wielodzietne lub monoparentalne
oraz rodziny zastępcze. Główne zadania asystenta rodziny koncentrują się na pracy z dziećmi
– wsparciu w diagnozowaniu problemów edukacyjnych, współpracy z instytucjami
edukacyjnymi, pomocy w diagnozowaniu problemów zdrowotnych, ale również z osobami
dorosłymi – szczególnie w zakresie wsparcia w dysponowaniu finansami, prowadzeniu
gospodarstwa domowego i opiece nad dziećmi, aktywizacji zawodowej oraz walce

32

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. z 2015 r., poz. 332,
tekst jednolity ze zm.
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z uzależnieniami33. Wsparcie rodziny poprzez działania asystenta rodziny uzupełnia pracę
pracownika socjalnego i przyczynia się do kompleksowej pomocy rodzinom.
2.2.1.3. Wsparcie dla rodzin z dziećmi
Realizowane przez GOPS w Siechnicach zadania z zakresu wsparcia dla rodzin z dziećmi
dotyczą działań związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnych, pomocy osobom
uprawnionym do alimentów oraz obsługą Karty Dużej rodziny.
Zasady przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych opisane są w ustawie
o świadczeniach rodzinnych z 2003 roku34. Do głównych świadczeń z tego zakresu należą
zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze i jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka35. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego
i dodatków uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego – świadczenia
przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
674 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności – 764 zł36. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ma na celu częściowe
pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, świadczenia opiekuńcze nastawione są głównie
na wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, w tym kompensację rodzicom
rezygnacji z pracy zarobkowej z związku z opieką nad osobą niepełnosprawną. Jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w związku z urodzeniem się dziecka,
przy czym kryterium dochodowe wynosi tu 1922 zł na osobę w rodzinie.
W roku 2014 GOPS w Siechnicach wypłacił 9 351 świadczeń rodzinnych, przede wszystkim
z zakresu zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków. Liczba świadczeń rodzinnych
wypłacanych w latach 2012-2014 znacząco spadła w porównaniu z latami 2010 i 2011.
Dotyczy to generalnie zasiłków rodzinnych z dodatkami, bowiem liczba wypłacanych
świadczeń opiekuńczych utrzymuje się na podobnym poziomie. Spadek liczby wypłacanych
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka wiąże się prawdopodobnie
z wprowadzeniem od 1 stycznia 2013 roku kryterium dochodowego w odniesieniu do tego
33

Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za lata: 2012, 2013, 2014.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz.U. z 2015 r., nr 114, tekst jednolity ze zm.
35
Dodatkowo opłacane były też składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne za osoby którym ustalono
uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego i dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
zob. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za rok 2014, Siechnice
2015.
36
Od 1 listopada 2015, http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzajei-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/kryteruimdochodowe/.
34
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świadczenia. Zestawienie świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach 2010-2014
zamieszczono w tabeli 26.
GOPS zajmuje się również obsługą funduszu alimentacyjnego – świadczeń wypłacanych
w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 2007 roku37.
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od
rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te
przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia
zfunduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże
nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.
Pomoc z funduszu alimentacyjnego obejmowała od 71 do 95 osób, wypłacano od 1 160
do 1 455 świadczeń rocznie. W 2014 roku GOPS w Siechnicach odnotował 62 dłużników
alimentacyjnych (Tabela 27).
Tabela 26. Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne
2010
2011
2012
2013
2014
Zasiłek rodzinny z dodatkami
11 518
9 918
7 684
7 827
6 951
Zasiłek rodzinny
7 429
6 493
5 667
5 228
4 695
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu:
4 089
3 425
2 833
2 599
2 256
urodzenia dziecka
48
39
32
41
35
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
558
502
298
221
136
urlopu wychowawczego
samotnego wychowywania dziecka
476
403
372
337
373
kształcenia i rehabilitacji dziecka
418
360
281
271
253
niepełnosprawnego
rozpoczęcia roku szkolnego
427
399
351
327
478
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
1 082
797
622
560
455
miejscem zamieszkania
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
1 080
925
777
777
703
Świadczenia opiekuńcze
2 235
2 442
2 445
2 839
2 261
Zasiłek pielęgnacyjny
1 917
2 060
1 936
2 199
2 235
Świadczenie pielęgnacyjne
264
382
509
454
421
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego
186
3
Specjalny zasiłek opiekuńczy
0
2
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
233
236
220
152
139
Razem
13 986 12 596 10 349 10 818
9 351
Źródło: Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za lata: 2010, 2011,
2012, 2013, 2014.

37

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Dz.U. z 2015 r., poz. 859,
tekst jednolity ze zm.
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Tabela 27. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów
Pomoc osobom uprawnionym do alimentów
2010
2011
2012
2013
2014
Wypłacone świadczenia alimentacyjne:
Liczba osób uprawnionych
84
84
77
71
95
Liczba świadczeń
1 160
1302
1 455
1 300
1 211
Liczba dłużników alimentacyjnych
63
67
65
75
62
Źródło: Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za lata: 2010, 2011,
2012, 2013, 2014.

GOPS w Siechnicach obsługuje też wydawanie Kart Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny to
system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci, zarówno
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mogą korzystać
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju –
aktualnie w 8 tys. miejsc zgłoszonych przez ponad 900 firm i instytucji z całej Polski38.
Karta jest nowym instrumentem polityki rodzinnej – funkcjonuje od 1 stycznia 2015
roku39. Na dzień 31 grudnia 2014 roku do GOPS wpłynęło 57 wniosków rodzin o wydanie
Karty Dużej Rodziny, łącznie 301 osób otrzymało Kartę (108 dorosłych i 193 dzieci)40.
2.2.1.4. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów
związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek może uzyskać osoba, która ma tytuł prawny
do lokalu mieszkalnego oraz dochody na osobę nieprzekraczające 175% kwoty najniższej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie
wieloosobowym. Pod uwagę bierze się również powierzchnię lokalu mieszkalnego.
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 2013 i 2014 wzrosła. Głównymi
beneficjentami tej pomocy są osoby posiadające mieszkania w zasobie gminnym (Tabela 28).
W 2014 roku takiej pomocy udzielono 61 rodzinom41.
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Czym jest Karta Dużej Rodziny?, https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny.
Na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, Dz.U. z 2014 r., poz. 1863, t. jednolity ze zm.
40
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014, Siechnice 2015.
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Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za rok 2014, Siechnice
2015.
39

49

Tabela 28. Dodatki mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe
2010
2011
2012
2013
2014
Liczba dodatków mieszkaniowych – w zasobie:
gminnym
134
136
175
258
284
spółdzielczym
127
102
92
57
65
wspólnot mieszkaniowych
236
180
139
130
145
prywatnym
8
12
22
19
32
innym
26
8
6
11
21
Razem
531
438
434
475
547
Źródło: Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za lata: 2010, 2011,
2012, 2013, 2014.

W latach 2013 i 2014 GOPS, w ramach dotacji otrzymanej od Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich Kogeneracja S.A., dofinansowywał opłaty dla osób korzystających z ciepła
sieciowego, będących podopiecznymi Ośrodka i pobierającymi dodatek mieszkaniowy42.
2.2.1.5. Pozostałe działania
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach i jego pracownicy zaangażowani są
w realizację także innych, ważnych społecznie zadań, wspierających osoby w trudnych
sytuacjach życiowych. GOPS koordynuje i prowadzi działania w ramach profilaktyki
uzależnień,

przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie,

a

także

wsparcia

osób

niepełnosprawnych.
Każdego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach organizuje kolonie
letnie nad morzem dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Siechnice (2 tygodnie)
oraz obóz rekreacyjno-sportowy nad jeziorem dla uczniów gimnazjum (10 dni). W 2014 roku
w ramach programu 40 dzieci wyjechało na kolonie letnie do Ustki oraz 20 osób wyjechało
na obóz w Skorzęcinie. Kolonie finansowane są z gminnych środków profilaktyki uzależnień.
GOPS jest współorganizatorem Pikników Rodzinnych, które corocznie odbywają się
w Siechnicach oraz w Świętej Katarzynie. Celem pikników jest integracja rodzin i promocja
wspólnego spędzania wolnego czasu. Podczas trwania pikników organizowane są rożnego
rodzaju konkurencje sportowe, uczestnicy mogą skorzystać z wielu atrakcji, a organizatorzy
zapewniają darmowy poczęstunek. Pikniki finansowane są ze środków Gminnych Programów
Przeciwdziałania Uzależnieniom, a także przez sponsorów.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje również w realizacji projektów
profilaktycznych w ramach przeciwdziałania uzależnieniom. Działania profilaktyczne
prowadzone są m.in. przez szkoły i świetlice środowiskowe. Oferta skierowana jest do dzieci
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Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014, Siechnice 2015.
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i młodzieży, ale również rodziców, którzy mogą spotkać się ze specjalistami 43. W 2014 roku
GOPS zrealizował w tym zakresie również projekt „Warsztaty umiejętności wychowawczych
dla rodziców”
Ośrodek prowadzi działania na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Siechnice.
Ich realizacja rozpoczęła się w roku 2013 projektem mającym na celu dotarcie do jak
największej grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie oraz wsparcie rodziców
i opiekunów osób niepełnosprawnych. Zorganizowane zostały następujące działania: piknik
integracyjny,

spotkanie

integracyjne

rozpoznające

problemy

i

potrzeby

osób

niepełnosprawnych połączone z warsztatami terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży oraz
zabawa andrzejkowa dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami. Projekt
wzmocnił integrację społeczną z osobami niepełnosprawnymi, poczucie przynależności do
społeczności lokalnej, pokazał problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych. W roku 2014,
we współpracy z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz
„Ostoja” z Wrocławia, GOPS zorganizował projekt współfinansowany przez Powiat
Wrocławski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
obejmujący organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Siechnice. Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności
społecznej osób niepełnosprawnych mające za zadanie wyrównanie szans i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu. W ramach projektu zorganizowane zostały następujące działania:
8 wyjazdów na basen miejski „Termy Jakuba” w Oławie, 8 wyjazdów na halę sportową przy
ul. Świerczewskiego w Siechnicach, wyjazd integracyjny do Muzeum Ludowego
w Marcinowie oraz konferencja podsumowująca projekt44. Powyższe działania finansowane
były w ramach budżetu przeznaczonego na profilaktykę uzależnień.
2.2.1.6. Prognoza zapotrzebowania na pracę GOPS w latach 2016-2022
Analizy demograficzne, badania sytuacji na rynku pracy oraz ogólnej sytuacji społecznej
pozwalają na wskazanie, że w latach 2016-2022 konieczne będzie kontynuowanie pracy
GOPS w Siechnicach w omówionych powyżej obszarach. Liczba rodzin korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych utrzymywała się będzie na stałym
poziomie, ewentualne zmiany w tym zakresie wynikać mogą ze zmian zasad przyznawania
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Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za rok 2014, Siechnice
2015; Projekty profilaktyczne, http://gops-siechnice.org.pl/kolonie-letnie.html.
44
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za lata 2013 i 2014.
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świadczeń. W związku z rosnącą liczbą rodzin z dziećmi konieczny będzie rozwój wsparcia dla
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
2.2.2. Pozostałe instytucje Gminy Siechnice
2.2.2.1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Gminny Zespół Interdyscyplinarny jest podmiotem realizującym zadania na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie45. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji
i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do
poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, ich
najbliższemu

otoczeniu

poprzez

kreowanie

lokalnej

polityki

wobec

problemu

i wypracowywania procedur oraz standardów. Celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego
jest:
 pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów,
 efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie
zaistniałego problemu,
 współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie,
 opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego obejmują:
 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie w zakresie wykonywania obowiązków
służbowych i zawodowych,
 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na
celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur
mających na celu powstrzymanie przemocy,
 podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą oraz
opracowanie stosownej strategii postępowania (procedura „Niebieskiej Karty”),
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Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2015 r., poz. 1390, tekst
jednolity.
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 kierowanie ofiar i sprawców do specjalistycznych ośrodków udzielających wsparcia
oraz zajmujących się rozwiązywaniem problemów przemocy,
 gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom,
w których występuje zjawisko przemocy domowej,
 występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów
określonych w art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 zwiększenie wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie,
 Współpraca z mediami w ramach upowszechniania informacji dotyczących zjawiska
przemocy w rodzinie46.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny powołany został w Gminie Siechnice w 2011 roku.
Aktualnie w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujące osoby:
 Kaliszczak Artur – Gimnazjum w Siechnicach/Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
 Musielak

Aneta

–

Gminny

Ośrodek

Pomocy

Społecznej/Gminna

Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 Kowalczyk Małgorzata – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 Szymczak Andrzej – Komisariat Policji Wrocław – Rakowiec,
 Wasiak Dariusz – Straż Miejska,
 Makowska Agata – Zakład Opieki Zdrowotnej,
 Bogińczuk Joanna – Szkoła Podstawowa w Radwanicach,
 Koronkiewicz Barbara – Gimnazjum w Siechnicach,
 Kozina Monika – kurator Sadu Rejonowego w Oławie,
 Dolińska Alicja – Stowarzyszenie Instytut Edukacyjno-Badawczy47.
Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak
nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siechnicach, w Świętej Katarzynie, przy ul. Żernickiej 17.
Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpływają „Niebieskie Karty” założone przez uprawnione
instytucje dla rodzin, w których zaistniało podejrzenie stosowania przemocy domowej.
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Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Siechnice, załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014
Burmistrza Siechnic z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
47
Zarządzenie nr 27/2014 Burmistrza Siechnic z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego.
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W latach 2012-2015 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 51 Niebieskich Kart, z czego
w 2014 roku – 22. Zespół podjął decyzję o zamknięciu 25 Niebieskich Kart z uwagi na
zrealizowanie indywidualnego planu pomocy i ustanie przemocy w rodzinie. W dwóch
przypadkach

Zespół

podjął

decyzję

o

przesłaniu

dokumentacji

do

Zespołu

Interdyscyplinarnego we Wrocławiu, z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania osoby
doświadczającej przemocy48.
Systematycznie zakupywane są materiały informacyjne związane ze zjawiskiem przemocy
– zarówno materiały reklamowe skierowane do mieszkańców, jak i materiały informacyjne
dla osób doświadczających przemocy, jak i stosujących przemoc. Poradniki wręczane są
osobom podczas rozmów w ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.
Prowadzone są również szkolenia dla przedstawicieli służb działających na terenie Gminy
Siechnice – pracowników GOPS, ochrony zdrowia, Straży Miejskiej, Policji, placówek
oświatowych oraz pracowników Sądu Rejonowego w Oławie. W szkoleniu przeprowadzonym
w 2014 roku udział wzięło 29 osób49.
2.2.2.2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje w Gminie
Siechnice zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi50.
Celem działania Komisji jest podejmowanie inicjatyw zmierzających do ograniczenia spożycia
napojów alkoholowych i działania na rzecz trzeźwości, zmiany struktury spożywania napojów
alkoholowych oraz przeciwdziałania i usuwania następstw nadużywania alkoholu wśród
mieszkańców Gminy51. Do zadań Komisji należy:
 inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych Gminy związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
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Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice za 2014 rok.
49
Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice za 2014 rok.
50
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U.
z 2015 r., poz. 1286, tekst jednolity.
51
Regulamin działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siechnicach, załącznik nr
1 do Zarządzenia nr 4/2014 Burmistrza Siechnic z dnia 10 stycznia 2014 r.
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 podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
 inicjowanie

działań

zmierzających

do

zwiększenia

dostępności

pomocy

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 organizowanie pomocy psychospołecznej i prawnej dla rodzin, w których występują
problemy alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców
Gminy, a w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 podejmowanie działań zmierzających do współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami
i osobami fizycznymi, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych
– zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej Siechnic (limit i
lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe),
 opiniowanie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku
nieprzestrzegania

określonych

przepisami

prawa

zasad

obrotu

napojami

alkoholowymi,
 kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub
podawanie napojów alkoholowych, na podstawie upoważnienia wydanego przez
Burmistrza Siechnic52.
Aktualnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w składzie:
Artur Kaliszczak (przewodniczący), Mariola Przodała (zastępca), Aneta Musielak (sekretarz)
i Monika Kozina (członek)53. Posiedzenia GKRPA odbywają się w Świętej Katarzynie, przy
ul. Żernickiej 17.
W 2014 roku GKRPA rozpatrzyła 16 wniosków o podjęcie działań zmierzających do
zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. Na rozmowę z Komisją wezwano 16 osób,
w tym zgłosiło się 11 osób. Komisja skierowała 9 wniosków na badanie stopnia uzależnienia
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Regulamin działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siechnicach, załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 4/2014 Burmistrza Siechnic z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Siechnic z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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(badanie biegłego psychiatry i psychologa) oraz skierowała 8 wniosków do sądu
o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
Tabela 29. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Działania GKRPA
2011
2012
2013
2014
Liczba rozpatrzonych wniosków o podjęcie działań
zmierzających do zobowiązania do podjęcia leczenia
26
27
30
16
odwykowego
Liczba osób wezwanych na rozmowę z GKRPA
35
27
30
16
Liczba osób, które zgłosiły się na rozmowę z GKRPA
22
17
24
11
Liczba złożonych wniosków na badanie stopnia uzależnienia
8
14
17
9
Liczba wniosków skierowanych do sądu o zobowiązanie do
12
6
17
8
leczenia odwykowego
Źródło: Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice za lata: 2011-2014.

Instytucje zajmujące się problematyką uzależnień współpracują z terapeutami z MONAR
w Milejowicach w zakresie narkomanii. Udzielają oni porad za pośrednictwem telefonu,
którego numer udostępniony jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Ponadto specjaliści konsultują trudne do zdiagnozowania przypadki osób
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, wobec których istnieje podejrzenie
zażywania środków psychotropowych.
W szkołach i przedszkolach na terenie Gminy realizowane są programy profilaktyczne
mające na celu wczesne zapobieganie przemocy i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.
Obejmują one zarówno dzieci i młodzież, uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjum, jak i nauczycieli oraz zainteresowanych rodziców. Liczba uczniów objętych
oddziaływaniami w dwóch ostatnich latach wzrosła i osiągnęła w roku 2014 2,5 tys. osób
(Rysunek 9).
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje także swoje zadania
w zakresie wydawania opinii o udzielenie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(w 2014 roku wpłynęło 35 wniosków o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz 17 o wydanie jednorazowych pozwoleń – wszystkie zaopiniowano
pozytywnie), prowadzi kontrole punktów sprzedaży (w 2014 roku – 24 kontrole, sprzedaż
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alkoholu prowadzona była zgodnie z wymogami), a także szkolenia dla sprzedawców
napojów alkoholowych54.

Rysunek 9. Liczba uczestników programów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach
Źródło: Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice za lata: 2011-2014.

W ramach profilaktyki uzależnień dofinansowywane są również działania prowadzone
przez inne niż GOPS podmioty publiczne, a także organizacje pozarządowe (informacje
w rozdz. 2.2.4.). W 2014 roku projekty w tym zakresie zrealizowały:
 Sołectwo w Sulimowie – doposażenie placu zabaw,
 Rada Osiedla w Żernikach Wrocławskich – „Profilaktyka przez sport – IV Festyn
Rodzinny na sportowo”,
 Rada Rodziców Gimnazjum w Siechnicach – „Wychowanie do samodzielności
i odpowiedzialności”,
 Rada Rodziców Gimnazjum Oddziału Zamiejscowego w Św. Katarzynie – „Kabaret
Terapeutyczny”55.
Zakupiono również literaturę profilaktyczną dla bibliotek z terenu Gminy Siechnice.
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Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice za 2014 rok.
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Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice za 2014 rok.
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2.2.2.3. Punkt Konsultacyjny
Istotnym elementem lokalnego systemu profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym,
rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, syndromem współuzależnienia i przemocą
domową jest Punkt Konsultacyjny. Zadaniem Punktu jest:
 rozpoznanie problemu – wstępna diagnoza uzależnienia, współuzależnienia,
przemocy domowej, problemy wychowawcze, społeczne,
 motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia – dla uzależnionych,
współuzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie,
 pomoc w zrozumieniu, że osoby zgłaszające się nie są wyjątkami, jeśli chodzi
o problem uzależnienia, współuzależnienia i doświadczanie przemocy, i że nie muszą
samotnie przeżywać swoich kłopotów,
 stworzenie bezpiecznych warunków do dzielenia się swoimi doświadczeniami
związanymi z uzależnieniem, współuzależnieniem,
 pomoc w nazwaniu, zrozumieniu i wyrażeniu uczuć związanych z problemem
uzależnienia, współuzależnienia i przemocy,
 pomoc w dostrzeżeniu konkretnych możliwości przerwania „błędnego koła”
uzależnienia, współuzależnienia i przemocy,
 pomoc w odzyskiwaniu poczucia kontroli nad tym, co się dzieje w życiu m.in. poprzez
zauważenie własnej odpowiedzialności za to, czego doświadczają zgłaszające się
osoby,
 informowanie o dostępnych miejscach i formach pomocy oraz kompetencjach
poszczególnych służb i instytucji z terenu Gminy, które mogą się włączyć
w systemową pomoc dla rodziny,
 interwencja kryzysowa – wsparcie i pomoc psychologiczna osobom przeżywającym
kryzys życiowy,
 edukacja społeczna w zakresie problemu uzależnienia, współuzależnienia i przemocy
domowej56.
Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siechnicach, w Świętej Katarzynie, przy ul. Żernickiej 17. Można w nim skorzystać z porad
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Punkt Konsultacyjny – zadania, http://gops-siechnice.org.pl/zadania-punktu-konsultacyjnego.html.
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prawnika, psychologa-psychoterapeuty ds. uzależnień, psychologa oraz terapeuty rodzin57.
Punkt Konsultacyjny koncentruje się na udzielaniu porad w związku z problematyką
uzależnień oraz przemocy w rodzinie. Wśród klientów punku dominują osoby korzystające ze
wsparcia w związku z problemem uzależnień – głównie osoby uzależnione, a także
członkowie ich rodzin. W przypadku problemu przemocy z porad korzystają głównie ofiary
przemocy, rzadziej sprawcy (Tabela 30).
W ramach promocji działań Punktu Konsultacyjnego zorganizowany został „Dzień Otwarty
Punktu

Konsultacyjnego”.

Jego

celem

było

zwiększenie

dostępności

do

usług

specjalistycznych i pomocy terapeutycznej dla mieszkańców Gminy. Dzień Otwarty odbył się
7 czerwca 2014 roku. Poprzedzony był kilkudniową akcją promocyjną. Podczas Dnia
Otwartego mieszkańcy mogli bezpłatnie skorzystać z porad specjalistów oraz przedstawicieli
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego58.
Tabela 30. Działalność Punktu Konsultacyjnego
Zakres porad udzielonych przez Punkt Konsultacyjny

2013
Liczba
Liczba
osób
porad

2014
Liczba
Liczba
osób
porad

Porady udzielone w związku z problemem uzależnień:
Osobom z problemem alkoholowym
64
178
44
192
Członkom rodzin osób uzależnionych
42
144
27
120
Problemy wychowawcze zgłaszane przez szkoły
15
21
11
14
Konsultacje pracowników GOPS
10
23
14
16
Współpraca z Policją
7
4
20
15
Inne (współpraca z kuratorami Sądu w Oławie, we
28
44
6
18
Wrocławiu, z PCPR, konsultacje telefoniczne)
Porady prawne
30
42
89
128
Razem
238
456
211
503
Porady udzielone w związku z przemocą w rodzinie:
Porady udzielone osobom dotkniętym przemocą
42
68
51
132
Porady udzielone osobom stosującym przemoc w rodzinie
9
26
11
64
Razem
51
94
62
196
Źródło: Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice za lata: 2013-2014.
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Punkt Konsultacyjny – oferta, http://gops-siechnice.org.pl/punkt-konsultacyjny-e28093-oferta.html.
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Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
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2.2.2.4. Świetlice środowiskowe
Świetlice środowiskowe oferują dzieciom i młodzieży popołudniowe zajęcia pozalekcyjne
realizowane przez wykwalifikowaną kadrę. Dzieci i młodzież korzysta ze świetlicy
dobrowolnie i nieodpłatnie. Zajęcia w świetlicy przewidziane są dla osób w wieku 6-16 lat, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zaniedbanej wychowawczo, pochodzącej
z grup ryzyka, mającej problemy z nauką i zachowaniem, niewykazującej utrwalonych
zaburzeń zachowania59.
W świetlicach realizowane są następujące zajęcia i działania:
 edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie braków szkolnych, nauka języków, itp.,
 organizujące czas wolny: gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych,
 wspierające rozwój zainteresowań i zdolności: plastyczne, teatralne, taneczne, itp.,
 zajęcia sportowe: gry zespołowe, nauka pływania, itp.,
 działania na rzecz świetlicy np. dbanie o wystrój placówki,
 działania na rzecz środowiska lokalnego np. organizowanie festynów,
 współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami, pracownikami socjalnymi
i innymi osobami i instytucjami60.
Pierwszą świetlicą uruchomioną na terenie Gminy była świetlica w Siechnicach, która
rozpoczęła działalność w 2001 roku. W roku 2008 zaczęły działać świetlice w Świętej
Katarzynie61 i Sulimowie, zaś w roku 2011 świetlica w Kotowicach. Świetlica w Sulimowie
funkcjonowała do czerwca 2012 roku, zaś świetlica w Kotowicach zakończyła działania
w czerwcu 201462. Świetlica w Sulimowie została zlikwidowana w związku z brakiem dzieci
chętnych do udziału w zajęciach. Natomiast świetlicę w Kotowicach zamknięto w związku
z brakiem osób chętnych do prowadzenia zajęć (odbywały się w budynku szkoły).
W październiku 2015 roku rozpoczęła działalność świetlica w Smardzowie.
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Standardy organizowania i prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Siechnice, http://gopssiechnice.org.pl/userfiles/download/1393250173.pdf.
60
Standardy organizowania i prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Siechnice, http://gopssiechnice.org.pl/userfiles/download/1393250173.pdf.
61
GOPS od 2008 roku prowadził świetlicę w Świętej Katarzynie w pomieszczeniach Zgromadzenia Sióstr
Elżbietanek, czynną dwa dni w tygodniu. W pozostałe dni (włącznie z sobotą) zajęcia dla dzieci prowadziły
również siostry ze Zgromadzenia. Dlatego w 2014 roku uznano, iż w ramach dofinansowania zadań publicznych
Zgromadzenie otrzyma środki i samodzielnie poprowadzi świetlicę środowiskową ATA.
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Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
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Aktualnie63 zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone są w trzech świetlicach
środowiskowych – w Siechnicach, Świętej Katarzynie oraz Smardzowie. W ramach działań
z zakresu profilaktyki uzależnień GOPS prowadzi świetlice środowiskowe w Siechnicach
i Smardzowie. Świetlica siechnicka mieści się w budynku Gimnazjum w Siechnicach, przy
ul. Świerczewskiego 40. Działa od środy do piątku w godzinach 12.30–15.30. Świetlica
w Smardzowie jest najnowszym projektem profilaktyki – funkcjonuje od września 2015 roku.
Zajęcia odbywają się w środy i piątki w godzinach 16.00-19.00 w pomieszczeniach świetlicy
wiejskiej. Świetlicę środowiskową ATA w Świętej Katarzynie, przy ul. Głównej 74, prowadzi,
przy wsparciu finansowym Gminy Siechnice, Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek. Zajęcia
prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00. W ramach świetlicy
organizowane są zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne, nauka śpiewu, nauka gry na gitarze,
wieczorki filmowe, gry i zabawy, pomoc w nauce oraz poczęstunek. Świetlica korzysta ze
wsparcia wolontariuszy.
Zajęcia świetlicowe przygotowywane są z myślą o potrzebujących wsparcia dzieciach
i młodzieży, stąd istotna jest ich chęć udziału w spotkaniach. W każdych zajęciach
świetlicowych brało udział od kilku do kilkunastu osób, co wskazuje na potrzebę
prowadzenia tego typu placówek (Tabela 31).
Tabela 31. Działalność świetlic środowiskowych
Świetlice
Świetlica
środowiskowa w
Siechnicach

2011

2012

2013

2014

900 dzieci

1080 dzieci

1080 dzieci

1080 dzieci

(10 dzieci x 10 spotkań
w miesiącu x 9 m-cy)

(12 dzieci x 10 spotkań
w miesiącu x 9 m-cy)

(12 dzieci x 10 spotkań
w miesiącu x 9 m-cy)

(12 dzieci x 10 spotkań
w miesiącu x 9 m-cy)

280 dzieci
Świetlica
środowiskowa w
Świętej
Katarzynie
Świetlica
środowiskowa w
Kotowicach

486 dzieci

360 dzieci

(9 dzieci x 6 spotkań w
miesiącu x 9 m-cy)

(10 dzieci x 4 spotkania
w miesiącu x 9 m-cy)

(10 dzieci x 4 spotkania
w miesiącu x 7 m-cy)
Świetlica nie
funkcjonowała
od września do
listopada 2013 r.

540 dzieci

468 dzieci

468 dzieci

(10 dzieci x 6 spotkań w
miesiącu x 9 m-cy)

(13 dzieci x 4 spotkania
w miesiącu x 9 m-cy)

(13 dzieci x 4 spotkania
w miesiącu x 9 m-cy)

192 dzieci
(8 dzieci x 4 spotkania w
miesiącu x 6 m-cy)
Dane do czerwca
2014 r.

240 dzieci
(10 dzieci x 4 spotkania
w miesiącu x 6 m-cy)
Świetlica funkcjonowała
do czerwca 2014 r.

Świetlica
468 dzieci
480 dzieci
środowiskowa w
x
x
(13 dzieci x 4 spotkania
(10 dzieci x 8 spotkań w
w miesiącu x 9 m-cy)
miesiącu x 6 m-cy)
Sulimowie
Źródło: Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice za lata: 2011-2014.
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2.2.2.5. Prognoza zapotrzebowania na pracę pozostałych instytucji gminnych zajmujących
się rozwiązywaniem problemów społecznych w latach 2016-2022
Analiza informacji dotyczących powodów udzielania pomocy społecznej oraz liczby osób
korzystających z wsparcia pozostałych instytucji gminnych działających na rzecz
rozwiązywania problemów społecznych pozwala prognozować dalsze występowanie zjawisk
uzależnień, przemocy w rodzinie, zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Rodzi to
konieczność dalszej pracy instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów
społecznych. W latach 2016-2022 konieczne jest więc rozwijanie działalności Punktu
Konsultacyjnego oraz świetlic środowiskowych jako podmiotów uzupełniających działania
podejmowane przez obligatoryjnie powoływane podmioty: Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny.
2.2.3. Ponadgimnne instytucje publiczne wspierające mieszkańców Gminy Siechnice
2.2.3.1. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu
Wsparcie dzieci i młodzieży w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, pomocy w rozwiązywaniu problemów,
zapewniają

poradnie

psychologiczno-pedagogiczne.

Powiatowy

Zespół

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu, którego organem prowadzącym jest Powiat
Wrocławski, zapewnia pomoc i wsparcie dzieciom, młodzieży i ich rodzicom z terenu powiatu
wrocławskiego, w tym Gminy Siechnice.
Poradnia dokonuje diagnozy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej
w zakresie określania:
 poziomu rozwoju intelektualnego,
 poziomu rozwoju dojrzałości szkolnej,
 przyczyn trudności w nauce,
 uzdolnień i mocnych stron dziecka,
 podłoża zaburzeń rozwojowych (w tym autyzmu i zespołu Aspergera),
 podłoża trudności emocjonalnych, wychowawczych,
 predyspozycji zawodowych,
 poziomu rozwoju mowy i trudności artykulacyjnych.
Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest przede wszystkim wydanie opinii lub
orzeczenia, objęcie dzieci, młodzieży i rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno62

pedagogiczną oraz wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz
rodzicami64.
Pierwszym

niezbędnym

etapem

na

drodze

do

udzielenia

dziecku

wsparcia

terapeutycznego jest diagnoza. Przeprowadzana jest ona w głównej siedzibie poradni we
Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131. Terapia prowadzona jest w gabinetach zamiejscowych,
na terenie Gminy Siechnice gabinet znajduje się w Siechnicach, przy ul. Świerczewskiego 40.
W gabinecie pracuje 6 specjalistów – psycholodzy i pedagodzy (prowadzący także terapię
biofeedback) oraz logopeda. W 2013 roku wsparciem objęto 99 dzieci, w 2014 – 104 dzieci,
zaś w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2015 – 60 dzieci.
2.2.3.2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wsparcie mieszkańcom Gminy Siechnice zapewnia również jednostka organizacyjna
pomocy społecznej na poziomie powiatu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we
Wrocławiu, prowadzone przez powiat wrocławski. Mieści się ono we Wrocławiu, przy
ul. Kościuszki 131. PCPR realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny
i systemu

pieczy

zastępczej,

rehabilitacji

zawodowej

oraz

społecznej

osób

niepełnosprawnych, a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
m.in. prowadzi interwencję kryzysową, specjalistyczne poradnictwo, pomoc uchodźcom,
realizuje zadania z zakresu infrastruktury ośrodków wsparcia, mieszkań chronionych czy
domów pomocy społecznej. Centrum prowadzi także działania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
PCPR realizuje ważne zadania z zakresu pieczy zastępczej, pełni funkcję Organizatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Wrocławskim. W 2014 roku na terenie powiatu
wrocławskiego funkcjonowały 162 rodziny zastępcze, w których wychowywało się łącznie
245 dzieci. Z terenu Gminy Siechnice w pieczy zastępczej umieszczonych jest 48 dzieci w tym:
w rodzinnej pieczy zastępczej spokrewnionej 25 dzieci, zaś niespokrewnionej 13 dzieci. Z tej
grupy 5 dzieci przebywa w zawodowych rodzinach zastępczych. Na terenie powiatu
wrocławskiego

działają

interwencyjnego,

jedna

także
typu

4

placówki

opiekuńczo-wychowawcze:

specjalistyczno-terapeutycznego

oraz

jedna

typu

dwie

typu

socjalizacyjnego, stanowiące strukturę Domu Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji
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Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu, http://pzp.edu.pl/.
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Wrocławskiej z siedzibą w Kątach Wrocławskich. W 2014 roku w placówce typu
interwencyjnego umieszczono 8 dzieci z terenu Gminy Siechnice, z których 2 trafiło do
placówki typu socjalizacyjnego.
PCPR zajmuje się wsparciem rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W ramach oferty
osoby niepełnosprawne mogą korzystać z dofinansowania do uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych – w 2014 roku zrealizowano 8 wniosków z obszaru Gminy Siechnice.
Niepełnosprawni mogą też korzystać z dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty

ortopedyczne

i

środki

pomocnicze,

dofinansowania

likwidacji

barier

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, a także aktywności w ramach
Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Działania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych realizują
również organizacje pozarządowe. W 2014 roku projekt „Integracja dla każdego –
pokazujemy krajobraz i kulturę Kaszub. 7–dniowa wycieczka nad morze” – wycieczkę dla 50
osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Siechnice zorganizowało Stowarzyszenie
Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych z Siechnic, przy wsparciu PCPR. Wycieczka
odbyła się w czerwcu 2014 roku. Projekt „Pobudzanie aktywności społecznej osób
niepełnosprawnych”, skierowany do 15 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Siechnice
zorganizowało Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz
w partnerstwie z Gminą Siechnice.
6 września 2014 roku w Siechnicach odbył się I Powiatowy Piknik dla Osób
Niepełnosprawnych. Organizatorami Pikniku było PCPR we Wrocławiu wraz z Powiatową
Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. W Pikniku uczestniczyło ponad 500 osób
z terenu powiatu wrocławskiego. Zadanie było dofinansowane ze środków PFRON w ramach
wsparcia realizacji zadania „Zajęcia rekreacyjne na Pikniku dla osób niepełnosprawnych”,
realizowanego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej65.
2.2.3.3. Powiatowy Urząd Pracy
Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji zawodowej realizowane są przede wszystkim przez publiczne służby zatrudnienia,
wśród których kluczową rolę odgrywają powiatowe urzędy pracy.
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Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w roku 2014, PCPR we
Wrocławiu, Wrocław 2015.
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Mieszkańcy Gminy Siechnice korzystać mogą z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy we
Wrocławiu, zlokalizowanego przy ul. Glinianej 20-22. Urząd zajmuje się wsparciem
bezrobotnych – rejestrowaniem ich, ustalaniem profili pomocy, wypłatą świadczeń oraz
działaniami aktywizacyjnymi i pomocowymi zmierzającymi do uzyskania zatrudnienia.
Udziela także pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo
pracy i poradnictwo zawodowe.
Na koniec lipca 2015 roku w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy funkcjonowały 324
osoby bezrobotne oraz 3 osoby poszukujące pracy z terenu Gminy Siechnice (szczegółowe
informacje w rozdz. 2.1.3.). W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu posiadał
23 025 ofert pracy i aktywizacji zawodowej, w tym 3 034 dla osób niepełnosprawnych. Ofert
zatrudnienia było 21 381 (93%), natomiast pozostałych 1 644 ofert obejmowało staże i prace
społecznie użyteczne. Bezrobotni objęci byli wsparciem z zakresu pośrednictwa pracy,
poradnictwa zawodowego, szkoleń i staży. Korzystali też oni z instrumentów rynku pracy –
najczęściej ze staży i bonów stażowych oraz dofinansowania działalności gospodarczej. Urząd
prowadzi również liczne projekty w ramach których pomaga określonym kategoriom osób
bezrobotnych66.
Od kwietnia 2015 roku 4 osoby w ramach aktywizacji zawodowej świadczą prace
społecznie użyteczne na rzecz Gminy. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, odbywa się w ramach umowy zawartej
pomiędzy Gminą Siechnice a Powiatowym Urzędem Pracy we Wrocławiu na dofinansowanie
w 60% wynagrodzenia osób podejmujących prace w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Praca
świadczona jest w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji (3 mężczyzn) oraz Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej (jedna kobieta).
2.2.4. Organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie Gminy Siechnice są aktywne na
różnych polach działalności społecznej. Angażują się zarówno w sferze sportu, rekreacji
i wypoczynku, jak również kultury, edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, ochrony
środowiska i innych (zob. rozdz. 2.1.9.).
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Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w 2014 roku, PUP Wrocław, Wrocław
2015.
65

Z perspektywy rozwiązywania problemów społecznych istotna jest aktywność tych
podmiotów, które prowadzą działania w sferze pomocy społecznej, działalności
charytatywnej czy wsparcia rodzin. Ważna jest także współpraca tych podmiotów
z instytucjami publicznymi, w tym GOPS, dla bardziej efektywnego rozwiązywania
problemów mieszkańców.
Organizacje pozarządowe oraz jednostki Kościoła rzymskokatolickiego działające na
terenie Gminy Siechnice współdziałają z GOPS w ramach działań z zakresu profilaktyki
uzależnień. W 2014 roku organizacje pozarządowe zrealizowały następujące działania
dofinansowane ze środków publicznych:
 Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Świętej Katarzynie - program: „Adepci Akademii
Twórczej Aktywności przeciw uzależnieniom i patologiom społecznym. Program
profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siechnice”, dofinansowany kwotą
7 000 zł,
 Stowarzyszenie

Instytut

Edukacyjno-Badawczy

–

program:

„Organizowanie

alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży”, wsparty kwotą
5 000 zł,
 Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji ARAWASHI – program „Klub kreatywnego
przedszkolaka – zajęcia edukacyjno - logopedyczne”, dofinansowany kwotą 3 000 zł.
W 2013 roku dofinansowanie uzyskały również trzy projekty organizacji pozarządowych:
 Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Świętej Katarzynie - program: „Adepci Akademii
Twórczej Aktywności przeciw uzależnieniom i patologiom społecznym. Program
profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siechnice”,
 Stowarzyszenie Teraz Gmina w Zębicach – program „Wakacje nieprowincjonalne
z pomysłem”,
 Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji ARAWASHI – program „Rozwinąć skrzydła
w rodzinie – kontynuacja grupy socjoterapeutycznej”.
Podkreślić należy, że na rzecz wsparcia mieszkańców Gminy Siechnice działają również
inne organizacje pozarządowe. Współpracują one również z Gminą Siechnice realizując
ważne zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, opieki społecznej i działań na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz edukacji, oświaty i wychowania (zob. rozdz. 2.1.9.). Aktywnym
w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym jest Stowarzyszenie Emerytów,
Rencistów i Osób Niepełnosprawnych, mające siedzibę w Siechnicach, przy ul. Jana Pawła II
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12. Organizacja ta współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach
realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Urzędem Miejskim w Siechnicach
prowadząc działania poprawiające jakość życia i aktywizację środowiska emerytów,
rencistów i inwalidów.
Działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia świadczą też podmioty spoza terenu
Gminy, np. organizacje pozarządowe mające siedzibę we Wrocławiu.

2.3. Problemy społeczne i sposoby ich rozwiązywania w opinii mieszkańców
Diagnoza problemów społecznych oparta o dane i informacje Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Urzędu Miejskiego w Siechnicach i innych jednostek gminnych oraz Głównego
Urzędu Statystycznego uzupełniona została wynikami badań empirycznych dotyczących
poglądów mieszkańców na problemy społeczne występujące na terenie Gminy Siechnice
oraz preferencji w zakresie ich rozwiązywania.
Badanie empiryczne przeprowadzone zostało techniką ankiety w okresie październiklistopad 2015. Dokonano kwotowego doboru próby, badając dwa procent mieszkańców
każdej z miejscowości. W próbie znalazło się 79% kobiet i 21% mężczyzn, głównie osoby
pracujące, w średnim wieku (Tabela 32). W rozdziale zaprezentowano informacje dotyczące
kwestii powiązanych integralnie z diagnozowanymi problemami społecznymi i działaniami
planowanymi w Strategii. Pełne wyniki ankiety, włączając szczegółowe aspekty zagadnień
dotyczących nieuwzględnionych w Strategii aspektów sfery społecznej (jak: opieka nad
dziećmi do lat 3, edukacja, ochrona zdrowia, kultura, sport i rekreacja) zawarte zostały
w aneksie 2.
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Tabela 32. Respondenci wg cech społeczno-demograficznych
Miejscowość
Biestrzyków
Blizanowice
Bogusławice
Durok
Groblice
Grodziszów
Iwiny
Kotowice
Łukaszowice
Mokry Dwór
Ozorzyce
Radomierzyce
Radwanice
Siechnice
Smardzów
Sulęcin
Sulimów
Szostakowice
Święta Katarzyna
Trestno
Zacharzyce
Zębice
Żerniki Wrocławskie

Liczba respondentów
Płeć
8
Kobieta
1
Mężczyzna
3
1
Wiek
16
16-18 lat
2
18-30 lat
20
31-45 lat
15
46-60 lat
4
60 lat i więcej
6
4
Sytuacja zawodowa
2
Uczeń/ student
58
Pracujący
126
Nie pracujący
5
Emeryt/ rencista
2
5
1
46
2
4
8
34
Źródło: Badania ankietowe, opracowanie własne.

Odsetek respondentów
79%
21%
Odsetek respondentów
6%
6%
62%
20%
5%
Odsetek respondentów
8%
79%
8%
5%

W ankiecie zapytano mieszkańców czy znają instytucje zajmujące się rozwiązywaniem
problemów społecznych działające na obszarze Gminy Siechnice. Większość mieszkańców
rozpoznaje wskazane instytucje, przede wszystkim Zespół Opieki Zdrowotnej, jednostki
oświaty oraz służby mundurowe – Policję i Straż Miejską. Najrzadziej rozpoznawane są
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Świętej Katarzynie (co wynika z profilu działalności placówki)
oraz organizacje pozarządowe (Rysunek 10).

Rysunek 10. Znajomość instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych w Gminie
Siechnice
Źródło: Badania ankietowe, opracowanie własne.
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Zdaniem mieszkańców do głównych problemów społecznych obecnych na terenie Gminy
Siechnice zaliczyć należy uzależnienia oraz bezrobocie. Kolejna kategoria problemów to
ubóstwo, bezradność rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz zdarzenia losowe
i sytuacje kryzysowe. Te ostatnie – wymieniane przez co trzeciego respondenta – są znacząco
rzadziej wymieniane w statystyce publicznej. Najrzadziej badani wskazywali na bezdomność
oraz niepełnosprawność. Ta ostatnia pojawia się jednak w statystykach urzędowych i warta
jest uwzględnienia ze względu na specyficzne problemy osób niepełnosprawnych, jak
bezrobocie, społeczna izolacja, bariery w dostępie do życia społecznego i instytucji.
Prawdopodobnie ze względu na ograniczoną obecność w przestrzeni publicznej osoby
niepełnosprawne nie są zauważane przez mieszkańców jako kategoria, której dotyczą
trudności (Rysunek 11).

Rysunek 11. Problemy społeczne dotyczące mieszkańców Siechnic
Źródło: Badania ankietowe, opracowanie własne.

Trudna sytuacja społeczna osób i rodzin ma zwykle charakter wieloaspektowy – jedne
problemy społeczne pociągają za sobą występowanie kolejnych barier. Stąd wśród przyczyn
problemów społecznych pojawiają się przede wszystkim uzależnienia oraz bezrobocie, które
bardzo często współwystępują ze sobą, jak i pociągają za sobą kolejne trudności w życiu
jednostek i rodzin. Do istotnych przyczyn problemów społecznych mieszkańcy zaliczają
również dziedziczenie ubóstwa, a więc przejmowanie sytuacji życiowej rodziców,
niedostosowanie społeczne oraz zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe (Rysunek 12).
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Rysunek 12. Przyczyny problemów społecznych mieszkańców Siechnic
Źródło: Badania ankietowe, opracowanie własne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako instytucję zajmującą się rozwiązywaniem
problemów społecznych zna 74% badanych mieszkańców Gminy. Dodatkowo 43%
respondentów zadeklarowało, że zna zakres usług i świadczeń oferowanych przez GOPS.
Z usług Ośrodka

(niekoniecznie w zakresie

pomocy społecznej) korzystało 17%

ankietowanych (61 osób). Spośród osób korzystających z usług GOPS 68% było
zadowolonych (40 osób), zaś 32% wyraziło niezadowolenie (19 osób). Osoby niezadowolone
z usług GOPS wskazywały przede wszystkim na niewystarczające wsparcie finansowe oraz
niezrozumiałe zasady udzielania pomocy. Wśród powodów niezadowolenia pojawił się
również brak odpowiednich form wsparcia, niewystarczające wsparcie ze strony
pracowników i brak ich kompetencji.

Rysunek 13. Powody niezadowolenia z usług GOPS
Źródło: Badania ankietowe, opracowanie własne.
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Wszyscy respondenci poproszeni zostali o wskazanie rodzajów wsparcia, którego ich
zdaniem potrzebują osoby starsze, samotne i niepełnosprawne. Najczęściej sygnalizowano tu
dofinansowanie zakupu leków oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Koresponduje
to z dwoma ważnymi problemami osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Po
pierwsze, wysokie wydatki na leki mają znaczący udział w całkowitych wydatkach
gospodarstwa domowego i również osoby, których dochody sytuują się powyżej kryteriów
pomocy społecznej odczuwają te wydatki jako bardzo obciążające. Po drugie, osoby starsze
i o ograniczonej sprawności często nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie
z obowiązkami domowymi, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie rodziny. W tym kontekście
ważne jest stworzenie dobrego systemu usług opiekuńczych, dzięki którym osoby
wymagające pomocy będą mogły bardziej komfortowo funkcjonować w środowisku
lokalnym. Respondenci wskazywali również na konieczność wsparcia finansowego,
rzeczowego, pomocy poprzez pobyt w placówce wsparcia dziennego, a także asystę
w załatwianiu spraw urzędowych. Najrzadziej mieszkańcy wskazywali na pomoc w postaci
dofinansowania pobytu w placówce całodobowej, co wyraźnie wskazuje na preferowanie
pomocy w społeczności lokalnej (Rysunek 14).

Rysunek 14. Rodzaje wsparcia, którego najbardziej potrzebują osoby starsze, samotne i
niepełnosprawne
Źródło: Badania ankietowe, opracowanie własne.

W odniesieniu do wydatków na ochronę zdrowia 27% ankietowanych zadeklarowało, że
wydatki na stale zażywane, zlecone przez lekarza, leki stanowią obciążenie budżetu ich
rodzin. To wyraźnie wskazuje, jak wiele rodzin boryka się z problemami zdrowotnymi swoich
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członków i ponosi obciążające budżet wydatki na leczenie. Najniższa zadeklarowana kwota
wydawana na leki i obciążająca budżet to 30 zł, najwyższa 500 zł. Średnia kwota wydawana
na leki to 217 zł miesięcznie, mediana, czyli wartość środkowa to 200 zł, a dominanta
(wartość najczęściej wymieniana) to również 200 zł – na tą kwotę wskazało 31%
respondentów. Wysokie wydatki na leki, które obciążają budżet, zdecydowanie dotyczą
rodzin osób starszych. Na to, że leki stanowią obciążenie dla budżetu wskazało 84%
respondentów w wieku 60 lat i więcej, 42% osób w wieku 46-60 lat i niecałe 20% osób
w wieku do 45 lat. Pamiętać jednocześnie należy, że pytanie dotyczyło wydatków na leki
w rodzinie, a więc dotyczyło również małżonka (partnera), dzieci czy rodziców respondenta,
o ile tworzą wspólne gospodarstwo.
W odniesieniu do rodzin z dziećmi respondenci jako najistotniejsze ich zdaniem formy
wsparcia wskazali dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz organizowanie
bezpłatnych półkolonii w czasie ferii i wakacji. Dożywianie w szkołach i przedszkolach jest
stale prowadzone, natomiast zwrócić należy uwagę na zapotrzebowanie na opiekę w trakcie
ferii i wakacji. Nieodpłatne zajęcia z pewnością mogą pomóc mniej zamożnym rodzinom
w opiece nad dziećmi w wieku szkolnym. Wśród preferowanych przez mieszkańców form
pomocy znalazło się również organizowanie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i imprez
okolicznościowych. Rzadziej respondenci proponowali wsparcie finansowe, organizowanie
wyjazdów wakacyjnych oraz pomoc o charakterze rzeczowym (Rysunek 15).

Rysunek 15. Rodzaje wsparcia, którego najbardziej potrzebują rodziny z dziećmi
Źródło: Badania ankietowe, opracowanie własne.
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Jak już przedstawiono w diagnozie główną placówką ochrony zdrowia na terenie Gminy
jest publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, z placówkami w Świętej
Katarzynie i Siechnicach. Z jego usług korzysta 71% ankietowanych (lub/i ich rodzin), 59%
korzystających jest zadowolonych z oferty i funkcjonowania przychodni.
W przypadku oceny oferty opiekuńczej i edukacyjnej oraz jakości kształcenia
w publicznych placówkach w Gminie zwrócić należy uwagę na fakt, że wielu respondentów
nie potrafiło wyrazić w tym obszarze opinii. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że nie mieli
okazji korzystać z placówek opiekuńczych i edukacyjnych, szczególnie żłobka, który działa od
niedawna. Mieszkańcy generalnie dobrze i bardzo dobrze ocenili ofertę edukacyjnoopiekuńczą. Głosy krytyczne pojawiły się głównie w odniesieniu do ofert szkół
podstawowych i gimnazjum (Rysunek 16).

Rysunek 16. Ocena oferty opiekuńczo-edukacyjnej i jakości kształcenia w publicznych placówkach
opiekuńczych i edukacyjnych
Źródło: Badania ankietowe, opracowanie własne.

Kwestia uzależnień wiąże się z dostępem do punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Co piąty respondent wskazuje, że liczba punktów sprzedających alkohol jest zbyt duża
(Rysunek 17). Niepokój wzbudza fakt, że niemalże co trzeci ankietowany mieszkaniec
zadeklarował, że spotkał się ze sprzedażą papierosów lub piwa nieletnim. Rzadziej
respondenci zauważali sprzedaż nieletnim innego alkoholu – taką sytuację zauważył co piąty.
Jeśli chodzi o sprzedaż substancji niedozwolonych to 7% spotkało się ze sprzedażą
narkotyków, a 6% z dopalaczami (Rysunek 18). Te informacje wskazują na konieczność
dalszego prowadzenia akcji prewencyjnych i szkoleń sprzedawców oraz działań
profilaktycznych w szkołach.
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Rysunek 17. Opinie o liczbie punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Siechnice
Źródło: Badania ankietowe, opracowanie własne.

Rysunek 18. Sprzedaż substancji uzależniających na terenie Gminy Siechnice
Źródło: Badania ankietowe, opracowanie własne.

Co trzeci ankietowany zadeklarował, że zna instytucje, które na terenie Gminy Siechnice
zajmują się pomocą osobom uzależnionym i dotkniętym przemocą domową, stąd konieczne
jest upowszechnianie wśród mieszkańców informacji o działalności i ofercie takich instytucji.
Respondenci wskazują na ważność prowadzonych wśród dzieci i młodzieży działań
prewencyjnych, zapobiegających zachowaniom ryzykownym. Jako szczególnie ważną uznają
w tym zakresie ofertę świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, a także dodatkowych
zajęć pozalekcyjnych i profilaktycznych w szkołach. Ankietowani mieszkańcy dostrzegają
również ważność akcji promujących zdrowy styl życia oraz szkoleń dla rodziców (Rysunek
19).
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Rysunek 19. Preferowane działania profilaktyczne zapobiegające zachowaniom ryzykownym wśród
dzieci i młodzieży
Źródło: Badania ankietowe, opracowanie własne.

Większość ankietowanych mieszkańców uznaje, że poziom bezpieczeństwa na terenie
Gminy nie odbiega od normalnego, średniego poziomu, zaledwie 9% uznaje, że jest tu
niebezpiecznie. Koresponduje to z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa uzyskanymi od
Policji i Straży Miejskiej, które nie wskazują na występowanie poważnych przestępstw na
terenie Gminy.

Rysunek 20. Ocena poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Siechnice
Źródło: Badania ankietowe, opracowanie własne.

Mieszkańcy korzystają z oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy,
oferowanej zarówno przez Centrum Kultury, jak i podmioty prywatne oraz organizacje
pozarządowe. Pozytywnie oceniają również infrastrukturę sportowo-rekreacyjną (60%
wskazuje, że jest ona wystarczająca). Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia dla
dzieci, jednakże wskazać można, że mieszkańcy poprzez swoje wybory wskazują, że oferta
dla dorosłych również cieszy się popularnością. 40% ankietowanych (lub/i członków rodziny)
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korzysta z zajęć oferowanych przez Centrum Kultury w Siechnicach, odbywających się
w klubach i świetlicach na terenie Gminy. Wśród ogółu respondentów 35% wskazało na
korzystanie z zajęć dla dzieci, zaś 12% z zajęć dla dorosłych. 61% respondentów (lub/i
członków rodziny) korzysta z bibliotek działających na obszarze Gminy. Na zajęcia
edukacyjne, kulturalne i sportowe świadczone przez organizacje pozarządowe i firmy
prywatne uczęszcza 54% respondentów. Podobnie – jak w przypadku ofert Centrum Kultury
– najczęściej dzieci.
Szukając informacji dotyczących instytucji oraz wydarzeń na terenie Gminy Siechnice
mieszkańcy najczęściej sięgają do oficjalnej strony internetowej Gminy – korzysta z niej 63%
respondentów. Dużą popularnością cieszą się również tablice informacyjne rozmieszczone na
obszarze Gminy oraz strony internetowe szkół i przedszkoli, co dotyczy rodziców dzieci
uczących się w placówkach. Znacząco rzadziej mieszkańcy korzystają z innych źródeł
informacji. Z wiadomości zamieszczanych na stronach szkół i przedszkoli, Centrum Kultury
oraz GOPS korzystają osoby, które są zainteresowane działalnością tych placówek, natomiast
głównym medium ogólnych informacji dotyczących Gminy jest oficjalna strona internetowa
oraz tablice (Rysunek 21). To właśnie te media powinny być wykorzystywane do
informowania o ofercie instytucji pomocowych i sposobach rozwiązywania problemów
społecznych.

Rysunek 21. Źródła informacji o instytucjach i wydarzeniach w Gminie Siechnice
Źródło: Badania ankietowe, opracowanie własne.

Badanie ankietowe pozwoliło na poznanie opinii mieszkańców co do problemów
społecznych występujących na terenie Gminy Siechnice oraz preferowanych sposobach
działań instytucji pomocowych. Wraz z analizą danych uzyskanych od instytucji stanowi to
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podstawę diagnozy problemów społecznych oraz określenia kierunków działań w zakresie
rozwiązywania problemów.

2.4. Wnioski z diagnozy. Analiza SWOT
Diagnoza przeprowadzona w oparciu o dane empiryczne oraz wyniki badań ankietowych
pozwala na wskazanie głównych problemów społecznych dotykających mieszkańców Gminy
Siechnice, a co za tym idzie wpływających na jakość życia w Gminie. Do głównych,
zidentyfikowanych problemów społecznych należą:
1. Bezrobocie i bierność zawodowa;
2. Trudności opiekuńczo-wychowawcze i niskie kompetencje społeczne rodzin;
3. Trudności w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym osób niepełnosprawnych;
4. Problemy zdrowotne i w zakresie funkcjonowania społecznego seniorów;
5. Przemoc w rodzinie;
6. Uzależnienia.
Cechą wskazanych problemów społecznych wpływającą na trudność ich rozwiązania jest
wzajemne powiązanie. Bardzo często osoby i rodziny dotknięte są nie tylko jedną kwestią,
ale kilkoma jednocześnie. To sprawia, że sytuacja jest szczególnie skomplikowana,
a możliwości samodzielnego przezwyciężenia problemów znacząco ograniczone.
Bezrobocie oraz bierność zawodowa, polegająca na braku próby podjęcia zatrudnienia
jest znaczącym problemem jednostek, ale i rodzin, prowadzącym do ubóstwa i wykluczenia
społecznego. Pomimo niskiej stopy bezrobocia osoby długotrwale bezrobotne mają duży
problem z podjęciem zatrudnienia, co oznacza konieczność działań o charakterze
aktywizacyjnym, ale również integracyjnym, wspierającym funkcjonowanie społeczne
i przywracających umiejętności niezbędne na rynku pracy.
Kolejnym istotnym problemem są trudności w realizacji funkcji opiekuńczowychowawczej oraz niskie kompetencje społeczne rodzin. W sposób szczególny problemy te
wpływają na dzieci, co przekłada się na ich problemy edukacyjne i w funkcjonowaniu
społecznym. Niewydolność rodzin często dotyczy rodzin niepełnych i wielodzietnych, rodzin
ubogich oraz tych, w których występują uzależnienia.
Zidentyfikować można również problemy funkcjonowania społeczno-zawodowego osób
niepełnosprawnych, które wiążą się z zakresem niesprawności, ale także barierami
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architektonicznymi, niewielką ofertą integracyjną i aktywizacyjną oraz ograniczonymi,
w porównaniu do osób pełnosprawnych, możliwościami zatrudnienia.
Problemy zdrowotne, przekładające się na konieczność korzystania ze specjalistycznej
opieki zdrowotnej oraz wysokie wydatki na leczenie, a także ograniczenia w funkcjonowaniu
społecznym dotyczą osób starszych. Bardzo często podeszły wiek wiąże się z występowaniem
chorób i niepełnosprawności, natomiast związana z wiekiem ograniczona sprawność dotyczy
większości seniorów. Wiele osób starszych boryka się również z osamotnieniem,
wynikającym z braku zainteresowania lub możliwości wsparcia ze strony najbliższej rodziny.
Problemy ekonomiczne seniorów są spowodowane z jednej strony niskimi dochodami,
z drugiej zwiększonymi wydatkami na leczenie czy opłaty mieszkaniowe. Te ostatnie
stanowią duży udział w budżetach osób starszych prowadzących jednoosobowe
gospodarstwa domowe.
Problemem, często współwystępującym z ubóstwem i bezrobociem, są uzależnienia.
Najczęściej identyfikujemy uzależnienia od alkoholu, znacząco rzadziej od narkotyków
i innych substancji psychoaktywnych. Uzależnienia wpływają na warunki życia nie tylko
osoby uzależnionej, ale również jej najbliższych, są przyczyną nawarstwiania się problemów
społecznych w związku z trudnościami związanymi z funkcjonowaniem społecznozawodowym osoby uzależnionej. Często prowadzą do konfliktów rodzinnych oraz przemocy
w rodzinie.
Ważnym problemem, chociaż formalnie przyjmującym mniejszy zasięg, jest przemoc
w rodzinie. Stanowi ona zjawisko trudne do zdiagnozowania, negatywnie wpływające na
życie osób podlegających przemocy, którymi najczęściej są kobiety i dzieci.
Występowanie problemów społecznych oraz szczególne narażenie na nie określonych
kategorii społecznych, jak: rodziny z dziećmi (szczególnie niepełne i wielodzietne), osoby
starsze czy niepełnosprawne, powoduje konieczność podjęcia aktywnych działań na rzecz
przezwyciężania kwestii społecznych.
Dla sformułowania celów działań oraz przewidzianych do realizacji zadań ważne jest
określenie – w oparciu o przeprowadzoną diagnozę – mocnych i słabych stron Gminy
Siechnice oraz szans i zagrożeń w sferze społecznej. Taki przegląd sporządzony został
w formie analizy SWOT (Tabela 33).
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Tabela 33. Analiza SWOT dla sfery społecznej w Gminie Siechnice

































Mocne strony
Atrakcyjne położenie w bezpośredniej
bliskości Wrocławia,
Dobra sieć komunikacyjna oraz komunikacja
publiczna łącząca część miejscowości Gminy
Siechnice z Wrocławiem,
Wzrost liczby ludności, dodatni przyrost
naturalny, dodatni bilans migracji, „młoda”
struktura demograficzna,
Pozytywne trendy dotyczące działalności
gospodarczej,
Obecność dużych przedsiębiorstw na terenie
Gminy,
Niskie bezrobocie na terenie Gminy,
Dynamiczny rozwój prywatnego
budownictwa mieszkaniowego –
jednorodzinnego i wielorodzinnego,
Funkcjonowanie placówek opieki nad
dziećmi do lat 3 – publicznego żłobka oraz
placówek niepublicznych,
Rozbudowana sieć publicznych i
niepublicznych przedszkoli,
Niepubliczne placówki edukacyjne
zapewniające rodzicom możliwość wyboru
przedszkola i szkoły,
Duży zakres zajęć dodatkowych i
wyrównawczych w szkole,
Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne
uczniów w szkołach,
Dostęp do lekarzy specjalistów i badań
specjalistycznych na terenie Gminy,
Szeroka oferta kulturalna Centrum Kultury –
poprzez kluby i świetlice dostępna w różnych
miejscowościach Gminy,
Sieć bibliotek działających w ramach
Centrum Kultury,
Oferta sportowa GOSiR oraz klubów i
organizacji sportowych,
Duża liczba imprez kulturalnych i sportoworekreacyjnych na terenie Gminy,
Dobre zaplecze sportowo-rekreacyjne,
Obecność służb zapewniających
bezpieczeństwo: Posterunek Policji, Straż
Miejska oraz OSP,
Prężnie działające organizacje pozarządowe
w sferze sportu, rekreacji, wypoczynku oraz
kultury,
Aktywność podmiotów Kościoła katolickiego,
Posiadanie przez Gminę programów działań
w sferze społecznej: profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie
Duża aktywność Gminnego Ośrodka Pomocy























Słabe strony
Zróżnicowanie urbanistyczno-przestrzenne
terenu Gminy,
Funkcjonowanie „biednych” i „bogatych”
obszarów na terenie Gminy,
Brak poczucia związku z Gminą wśród
nowych mieszkańców,
Ograniczona komunikacja zbiorowa do
mniejszych miejscowości,
Występowanie zjawiska bezrobocia
długookresowego (pomimo niskiej stopy
bezrobocia) – głównie dotyczącego osób o
niskim wykształceniu, bez kwalifikacji
zawodowych,
Usługi opieki nad dziećmi do lat 3 dostępne
głównie w mieście Siechnice,
„Przepełnienie” szkół związane z
systematycznym wzrostem liczby dzieci w
wieku szkolnym,
Ograniczony kontakt z młodzieżą
wymagającą wsparcia uczącą się poza
terenem Gminy,
Brak miejsc wsparcia dla osób starszych oraz
niepełnosprawnych,
Ograniczona oferta pomocy dla osób
starszych, chorych i niepełnosprawnych na
terenie Gminy,
Występowanie zjawiska uzależnień i
przemocy w rodzinie,
Brak kompleksowego wsparcia rodzin z
trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi i
niskimi kompetencjami społecznymi,
Ograniczona współpraca organizacji
pozarządowych z samorządem gminnym,
Mała liczba organizacji pozarządowych
zajmujących się sferą socjalną,
Brak pomieszczeń (obiektów) do
zaadaptowania na działania społeczne
Niedostatek działań informacyjnych i
doradczych wskazujących mieszkańcom
Gminy możliwości rozwiązywania
problemów społecznych.
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Społecznej,
Stała współpraca instytucji zajmujących się
rozwiązywaniem problemów społecznych w
Gminie,
Łatwy dostęp do infrastruktury społecznej na
terenie miasta Wrocław.
Szanse
Wdrażanie rozwiązań proponowanych w
Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Siechnice i programach
działań,
Rozwój gospodarczy przekładający się na
nowe miejsca pracy,
Dalszy napływ inwestycji,
Szanse poprawy sytuacji na rynku pracy
przez aktywizację zawodową,
Rozwój sektora edukacji,
Wykorzystanie potencjału instytucji
działających w sferze socjalnej,
Rozwój trzeciego sektora i jego współpracy z
samorządem terytorialnym,
Wykorzystanie środków europejskich dla
rozwiązywania problemów społecznych.

Zagrożenia
 Ogólne pogorszenie koniunktury
gospodarczej w Polsce,
 Utrzymywanie się zjawiska bezrobocia
długookresowego,
 Brak inwestycji przekładających się na nowe
miejsca pracy,
 Pogłębianie się problemów w sektorze
edukacyjnym w związku z rosnącą liczbą
dzieci,
 Wzrastająca liczba seniorów,
 Wzrost zakresu ubóstwa i wykluczenia
społecznego,
 Wzrost liczby seniorów, osób chorych i
niepełnosprawnych pozbawionych opieki
rodziny i wymagających wsparcia,
 Spadek aktywności trzeciego sektora,
 Niespójność systemu polityki społecznej
państwa, zmiany w sferze polityki socjalnej.
Źródło: Opracowanie własne.
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3. Część prognostyczna
3.1. Misja społeczna Gminy Siechnice
Kluczowym celem strategii rozwiązywania problemów społecznych jest doprowadzenie do
rozwiązania, a przynajmniej złagodzenia, istotnych w lokalnej perspektywie problemów
społecznych. Dla realizacji tego celu niezbędne jest przeprowadzenie diagnozy, a następnie
wytyczenie planów przyszłych działań.
Określenie społecznej misji gminy sprzyja ukierunkowaniu celów i zadań strategii na jej
realizację, a co za tym idzie skoncentrowanie działań instytucji publicznych, społeczności
lokalnej i organizacji pozarządowych na poprawie jakości życia mieszkańców. Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022 przyjęła misję
społeczną jako wytyczną swoich działań.

MISJA SPOŁECZNA GMINY SIECHNICE
WSPARCIE OSÓB I RODZIN W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA
ZAPEWNIENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY SIECHNICE

Realizacji misji społecznej Gminy Siechnice podporządkowane będą cele i zadania
wytyczone w niniejszym dokumencie. Wykonanie zadań przyczyni się do poprawy jakości
życia mieszkańców, wsparcia rozwoju społecznego oraz rozwiązania kluczowych problemów
społecznych.
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3.2. Cele strategiczne
Dla realizacji misji społecznej Gminy Siechnice, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
sytuacji społecznej w Gminie, wytyczono pięć celów strategicznych przewidzianych do
wykonania w latach 2016-2022.

CELE STRATEGICZNE
1. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Siechnice
2. Kompleksowe wsparcie rodzin dla prawidłowej realizacji ich funkcji
3. Stworzenie spójnego systemu wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych i
chorych
4. Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego stylu życia
5. Rozwój działań wspierających rozwiązywanie problemów społecznych

3.3. Cele operacyjne, zadania oraz wskaźniki realizacji zadań
Cele strategiczne wytyczają pięć głównych ścieżek działań w zakresie rozwiązywania
problemów społecznych w Gminie Siechnice. Dla ich realizacji wyróżniono cele operacyjne,
konkretyzujące cele strategiczne oraz zadania – konkretne kierunki działań w sferze
społecznej. Cele strategiczne, operacyjne oraz zadania tworzą hierarchiczny układ działań,
które przyczynią się do realizacji przyjętej w dokumencie misji (Tabela 34).
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Tabela 34. Cele strategiczne, operacyjne oraz zadania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022
Cele strategiczne
Cele operacyjne
Zadania
1.1. Aktywizacja zawodowa osób
1.1.1. Realizacja prac społecznie
bezrobotnych i nieaktywnych
użytecznych
zawodowo o niskich
1.1.2. Wdrażanie Programu Aktywizacja
1. Aktywizacja
kompetencjach społecznych
i Integracja
społeczno1.2. Aktywizacja zawodowa osób
1.2.1. Wsparcie informacyjnozawodowa
pracujących o niskim
edukacyjne osób zainteresowanych
mieszkańców
wykształceniu i kwalifikacjach
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
Gminy Siechnice
zawodowych zainteresowanych
1.2.2. Kursy i szkolenia dla osób
podnoszeniem kwalifikacji
pracujących o niskim wykształceniu i
zawodowych
kwalifikacjach zawodowych
2.1.1. Warsztaty kompetencji
rodzicielskich
2.1. Wsparcie rodzin o niskich
2.1.2. Wsparcie asystenta rodziny
kompetencjach rodzicielskich i
2.1.3. Specjalistyczne wsparcie dla
społecznych
rodzin wykazujących trudności w
realizacji funkcji opiekuńczowychowawczej
2.2.1. Pomoc specjalistyczna dla osób
2. Kompleksowe
doświadczających przemocy
wsparcie rodzin dla
2.2. Przeciwdziałanie zjawisku
2.2.2. Zapewnienie schronienia osobom
prawidłowej
doświadczającym przemocy
realizacji ich funkcji przemocy w rodzinie
2.2.3. Program korekcyjno-edukacyjny
dla sprawców przemocy
2.3.1. Upowszechnienie informacji o
wsparciu dla rodzin wielodzietnych
2.3. Wsparcie rodzin
wielodzietnych w procesie
2.3.2. Wdrożenie lokalnych programów
wychowawczym i edukacyjnym
wsparcia rodzin wielodzietnych (lokalna
karta dużej rodziny, bon wychowawczy)
3.1.1. Rozwój i profesjonalizacja usług
opiekuńczych na terenie Gminy
3.1. Rozwój usług opiekuńczych
Siechnice
dla osób chorych, starszych i
3.1.2. System usług sąsiedzkich
niepełnosprawnych
3.1.3. Program dofinansowania zakupu
3. Stworzenie
leków dla seniorów
spójnego systemu
wsparcia osób
3.2.1. Społeczne i prozdrowotne
starszych,
wsparcie seniorów w środowisku
3.2. System wsparcia seniorów w
niepełnosprawnych
lokalnym
środowisku lokalnym
i chorych
3.2.2. Program dofinansowania zakupu
leków dla seniorów
3.3.1. Asystent osoby niepełnosprawnej
3.3. Wsparcie osób
3.3.2. Warsztaty Terapii Zajęciowej
niepełnosprawnych i ich rodzin
3.3.3. Środowiskowy Dom Samopomocy
4. Profilaktyka
uzależnień i
promocja
zdrowego stylu
życia

4.1. Działania edukacyjne i
profilaktyczne w zakresie
uzależnień i zdrowego stylu życia

4.1.1. Rozwój działań profilaktycznych w
ramach Punktu konsultacyjnego
4.1.2. Profilaktyka w szkołach
4.1.3. Kampanie informacyjnopromocyjne na terenie Gminy Siechnice
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4.2. Wsparcie osób uzależnionych
i ich rodzin
5.1. Podnoszenie kwalifikacji
pracowników instytucji
publicznych i sektora
pozarządowego działających na
rzecz rozwiązywania problemów
społecznych

5. Rozwój działań
wspierających
rozwiązywanie
problemów
społecznych

5.2. Współpraca instytucji
publicznych oraz organizacji
pozarządowych dla lepszego
rozwiązywania problemów
społecznych

4.2.1. Program świetlic środowiskowych
4.2.2. Pomoc specjalistyczna dla osób
uzależnionych i ich rodzin
5.1.1. Edukacja pracowników instytucji
publicznych oraz organizacji
pozarządowych w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów społecznych
5.1.2. Podnoszenie kwalifikacji
pracowników pomocy społecznej
5.2.1. Współpraca z instytucjami rynku
pracy na rzecz aktywizacji społecznozawodowej mieszkańców
5.2.2. Współdziałanie z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego
w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych
5.2.3. Integracja i współpraca gminnych
służb publicznych działających w sferze
rozwiązywania problemów społecznych
5.2.4. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi oraz jednostkami
kościołów i związków wyznaniowych
5.2.5. Organizacja wolontariatu dla
rozwiązywania problemów społecznych

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 35. Zadania, realizatorzy i wskaźniki realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022
Zadania
1.1.1. Realizacja prac społecznie
użytecznych

Realizatorzy
- GOPS (we współpracy z PUP)

1.1.2. Wdrażanie Programu
Aktywizacja i Integracja
1.2.1. Wsparcie informacyjnoedukacyjne osób
zainteresowanych podnoszeniem
kwalifikacji zawodowych
1.2.2. Kursy i szkolenia dla osób
pracujących o niskim
wykształceniu i kwalifikacjach
zawodowych
2.1.1. Warsztaty kompetencji
rodzicielskich
2.1.2. Wsparcie asystenta rodziny

- GOPS (we współpracy z PUP)
- GOPS (we współpracy z DWUP)

Wskaźniki realizacji zadań
- liczba osób objętych programem
prac społecznie użytecznych
- liczba instytucji i podmiotów
gospodarczych w których
realizowane są prace społecznie
użyteczne
- liczba osób objętych Programem
Aktywizacja i Integracja
- liczba osób objętych wsparciem
informacyjno-edukacyjnym

- GOPS (we współpracy z DWUP)

- liczba osób biorących udział w
kursach i szkoleniach

- GOPS

- liczba osób biorących udział w
warsztatach
- liczba rodzin objętych wsparciem
asystenta rodziny
- liczba rodzin, w których asystent
rodziny i pracownik socjalny
stwierdzili realizację założonych
działań

- GOPS
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2.1.3. Specjalistyczne wsparcie dla
rodzin wykazujących trudności w
realizacji funkcji opiekuńczowychowawczej
2.2.1. Pomoc specjalistyczna dla
osób doświadczających przemocy

- GOPS
- Punkt Konsultacyjny

- liczba osób objętych wsparciem
specjalistów z Punktu
Konsultacyjnego

- GOPS
- Gminny Zespół
Interdyscyplinarny
- Punkt Konsultacyjny

2.2.2. Zapewnienie schronienia
osobom doświadczającym
przemocy
2.2.3. Program korekcyjnoedukacyjny dla sprawców
przemocy

- GOPS
- Urząd Miejski

- liczba osób i rodzin objętych
procedurą „Niebieskiej karty”
- liczba osób i rodzin wobec
których zakończono procedurę
„Niebieskiej karty”
- liczba osób objętych wsparciem
specjalistów z Punktu
Konsultacyjnego
- liczba osób i rodzin objętych
pomocą (w tym pacą socjalną)
pracownika socjalnego
- liczba osób i rodzin objętych
którym zapewniono schronienie

2.3.1. Upowszechnienie informacji
o wsparciu dla rodzin
wielodzietnych

- GOPS
- Urząd Miejski
- Placówki edukacyjne
- Organizacje pozarządowe
- Jednostki kościołów i związków
wyznaniowych
- Przedsiębiorcy
- GOPS
-Urząd Miejski

2.3.2. Wdrożenie lokalnych
programów wsparcia rodzin
wielodzietnych (lokalna karta
dużej rodziny, bon wychowawczy)
3.1.1. Rozwój i profesjonalizacja
usług opiekuńczych na terenie
Gminy Siechnice
3.1.2. System usług sąsiedzkich

- Gminny Zespół
Interdyscyplinarny (we
współpracy z PCPR)

- GOPS

3.2.2. Program dofinansowania
zakupu leków dla seniorów

- GOPS
- Organizacje pozarządowe
- Społeczność lokalna
- Jednostki pomocnicze (sołectwa)
- ZOZ
- GOPS
- ZOZ
- Organizacje pozarządowe
- Kościoły i związki wyznaniowe
- GOPS
- ZOZ

3.3.1. Asystent osoby
niepełnosprawnej

- GOPS (we współpracy z PCPR, w
ramach ZIT)

3.2.1. Społeczne i prozdrowotne
wsparcie seniorów w środowisku
lokalnym

- liczba osób biorących udział w
programie korekcyjnoedukacyjnym dla sprawców
przemocy
- liczba przeprowadzonych
kampanii informacyjnych

- wdrożony program wsparcia
rodzin wielodzietnych
- liczba rodzin korzystających z
lokalnych programów wsparcia
rodzin wielodzietnych
- liczba seniorów korzystających z
usług opiekuńczych
- wdrożony program usług
sąsiedzkich
- liczba osób korzystających z
systemu usług sąsiedzkich
- liczba osób korzystających z
wsparcia

- wdrożony program
dofinansowania zakupu leków dla
seniorów
- liczba osób korzystających z
programu dofinansowania zakupu
leków dla seniorów
- liczba osób niepełnosprawnych
objęta wsparciem asystenta osoby
niepełnosprawnej
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3.3.2. Warsztaty Terapii
Zajęciowej
3.3.3. Środowiskowy Dom
Samopomocy

- GOPS (we współpracy z PCPR, w
ramach ZIT)
- GOPS (we współpracy z PCPR, w
ramach ZIT)

4.1.1. Rozwój działań
profilaktycznych w ramach Punktu
Konsultacyjnego
4.1.2. Profilaktyka w szkołach

- GOPS
- Punkt Konsultacyjny

4.1.3. Kampanie informacyjnopromocyjne na terenie Gminy
Siechnice

- GOPS
- Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- Punkt Konsultacyjny
- ZOZ
- Jednostki pomocnicze (sołectwa)
- GOPS
- Świetlice środowiskowe
- Centrum Kultury
- Organizacje pozarządowe
- GOPS
- Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- Punkt Konsultacyjny
- ZOZ
- Świetlice środowiskowe
- Policja
-Straż Miejska
- GOPS
- Gminny Zespół
Interdyscyplinarny (wraz z
przedstawicielami Grup
Roboczych)
- Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- ZOZ
- Policja
-Straż Miejska
- Jednostki oświaty
- Organizacje pozarządowe
- GOPS

4.2.1. Program świetlic
środowiskowych

4.2.2. Pomoc specjalistyczna dla
osób uzależnionych i ich rodzin

5.1.1. Edukacja pracowników
instytucji publicznych oraz
organizacji pozarządowych w
zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów
społecznych

5.1.2. Podnoszenie kwalifikacji
pracowników pomocy społecznej
5.2.1. Współpraca z instytucjami
rynku pracy na rzecz aktywizacji
społeczno-zawodowej
mieszkańców
5.2.2. Współdziałanie z innymi
jednostkami samorządu

- GOPS
- Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- Punkt Konsultacyjny
- Placówki edukacyjne

- GOPS (we współpracy z PUP i
DWUP)

- GOPS
- Urząd Miejski

- liczba osób niepełnosprawnych
uczestnicząca w WTZ
- liczba osób niepełnosprawnych
objęta wsparciem
Środowiskowego Domu
Samopomocy
- liczba osób objętych działaniami
profilaktycznymi Punktu
Konsultacyjnego
- liczba uczniów objętych
profilaktyką w szkołach
- liczba rodziców objęta
działaniami profilaktycznymi w
szkołach
- liczba kadry pedagogicznej
objęta działaniami edukacyjnymi
w zakresie profilaktyki
- liczba kampanii informacyjnopromocyjnych przeprowadzonych
na terenie Gminy

- liczba świetlic środowiskowych
- liczba osób korzystających ze
świetlic środowiskowych
- liczba osób skierowanych do
wsparcia specjalistycznego
- liczba osób uzależnionych
korzystających z pomocy
- liczba członków rodzin osób
uzależnionych korzystających z
pomocy
- liczba osób objętych różnymi
formami kształcenia

- liczba pracowników GOPS
podnoszących kwalifikacje
zawodowe
- bieżąca współpraca z PUP

- liczba partnerów (jednostek
samorządu terytorialnego/
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terytorialnego w zakresie
rozwiązywania problemów
społecznych
5.2.2. Integracja i współpraca
gminnych służb publicznych
działających w sferze
rozwiązywania problemów
społecznych
5.2.3. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi oraz jednostkami
kościołów i związków
wyznaniowych

5.2.4. Organizacja wolontariatu
dla rozwiązywania problemów
społecznych

instytucji)

- GOPS
- Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- Gminny Zespół
Interdyscyplinarny
- GOPS
- Organizacje pozarządowe
- Jednostki kościołów i związków
wyznaniowych

- GOPS
- Organizacje pozarządowe
- Jednostki kościołów i związków
wyznaniowych

- liczba działań o charakterze
integrującym

- liczba podmiotów z którymi
współpracuje GOPS
- liczba zadań zleconych w ramach
rozwiązywania problemów
społecznych
- wysokość wsparcia finansowego
przeznaczonego na realizację
zadań w zakresie rozwiązywania
problemów społecznych przez
organizacje pozarządowe oraz
jednostki kościołów i związków
wyznaniowych
- liczba wolontariuszy
zaangażowanych w instytucjach i
organizacjach działających na
rzecz rozwiązywania problemów
społecznych

Źródło: Opracowanie własne.

3.4. Sposób realizacji Strategii i ramy finansowe
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022
przygotowana została w 2015 roku i będzie wdrażana w okresie 2016-2022. W roku 2022
rozpoczną się prace związane z ewaluacją dokumentu oraz przygotowaniem nowej strategii.
Strategia realizowana będzie bezpośrednio przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
i innych wykonawców zadań, jej założenia będą wdrażane również poprzez programy działań
w sferze społecznej: program wspierania rodziny, program przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy, program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz program przeciwdziałania narkomanii, których zadania przyczyniają się do
realizacji celów niniejszej strategii.
Przyjęcie Strategii jest pierwszym krokiem do rozwiązania zdiagnozowanych kwestii
i problemów

społecznych,

przy

wykorzystaniu

pomysłów

i

rozwiązań

zawartych

w dokumencie. Aby strategia spełniła swoje zadanie konieczne jest bieżące monitorowanie
realizacji celów i zadań oraz ich efektów, jak również stałe diagnozowanie potrzeb w sferze
społecznej, a w razie potrzeby korekta celów i zadań strategicznych tak, aby jak najlepiej
odpowiadały one na bieżące potrzeby społeczne.
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Nadzór nad realizacją Strategii należy do zadań kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Siechnicach. We wdrażaniu zadań brał będzie udział przede wszystkim
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ale także inni realizatorzy, ściśle współpracujący z OPS
(wykazani w tabeli 35, rozdz. 3.3.).
Na określenie ram finansowych dokumentu znaczący wpływ mają dwa czynniki. Po
pierwsze to horyzont czasowy strategii, po drugie zaś wielość zadań i podmiotów
realizujących zadania określone w strategii. Uniemożliwia to precyzyjne określenie wysokości
funduszy przeznaczonych na realizację strategii w poszczególnych latach.
Środki przewidziane na realizację zadań uwzględnione zostaną w budżetach
poszczególnych jednostek, a pochodzić będą z budżetu Gminy, środków krajowych, w tym
dotacji na realizację zadań własnych oraz zleconych, środków przekazywanych w ramach
programów resortowych, PFRON czy Funduszu Pracy. Dla realizacji zadań wykorzystywane
będą również środki zagraniczne, przede wszystkim pochodzące z funduszy europejskich,
a także środki pozyskiwane w ramach projektów czy grantów realizowanych przez instytucje
publiczne i trzeci sektor. Możliwe źródła finansowania poszczególnych zadań zestawione
zostały w tabeli 36.
Tabela 36. Możliwe źródła finansowania zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Siechnice na lata 2016-2022
Zadania
1.1.1. Realizacja prac społecznie użytecznych
1.1.2. Wdrażanie Programu Aktywizacja i Integracja
1.2.1. Wsparcie informacyjno-edukacyjne osób
zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji
zawodowych
1.2.2. Kursy i szkolenia dla osób pracujących o
niskim wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych
2.1.1. Warsztaty kompetencji rodzicielskich
2.1.2. Wsparcie asystenta rodziny
2.1.3. Specjalistyczne wsparcie dla rodzin
wykazujących trudności w realizacji funkcji
opiekuńczo-wychowawczej
2.2.1. Pomoc specjalistyczna dla osób
doświadczających przemocy
2.2.2. Zapewnienie schronienia osobom
doświadczającym przemocy
2.2.3. Program korekcyjno-edukacyjny dla
sprawców przemocy

Możliwe źródła finansowania
- PUP
- budżet gminy
- PUP
- budżet gminy
- budżet gminy
- DWUP
- środki zagraniczne (w tym UE)
- budżet gminy
- DWUP
- środki zagraniczne (w tym UE)
- budżet gminy
- budżet centralny
- budżet gminy
- budżet centralny
- budżet gminy
- budżet centralny
- budżet gminy
- budżet centralny
- budżet gminy
- budżet centralny
- budżet centralny
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2.3.1. Upowszechnienie informacji o wsparciu dla
rodzin wielodzietnych
2.3.2. Wdrożenie lokalnych programów wsparcia
rodzin wielodzietnych (lokalna karta dużej rodziny,
bon wychowawczy)
3.1.1. Rozwój i profesjonalizacja usług opiekuńczych
na terenie Gminy Siechnice
3.1.2. System usług sąsiedzkich
3.2.1. Społeczne i prozdrowotne wsparcie seniorów
w środowisku lokalnym
3.2.2. Program dofinansowania zakupu leków dla
seniorów
3.3.1. Asystent osoby niepełnosprawnej
3.3.2. Warsztaty Terapii Zajęciowej
3.3.3. Środowiskowy Dom Samopomocy
4.1.1. Rozwój działań profilaktycznych w ramach
Punktu Konsultacyjnego
4.1.2. Profilaktyka w szkołach
4.1.3. Kampanie informacyjno-promocyjne na
terenie Gminy Siechnice
4.2.1. Program świetlic środowiskowych

4.2.2. Pomoc specjalistyczna dla osób uzależnionych
i ich rodzin
5.1.1. Edukacja pracowników instytucji publicznych
oraz organizacji pozarządowych w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów
społecznych
5.1.2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników
pomocy społecznej
5.1.3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników
pomocy społecznej
5.2.1. Współpraca z instytucjami rynku pracy na
rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej
mieszkańców
5.2.2. Współdziałanie z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w zakresie rozwiązywania
problemów społecznych
5.2.2. Integracja i współpraca gminnych służb
publicznych działających w sferze rozwiązywania
problemów społecznych
5.2.3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
oraz jednostkami kościołów i związków
wyznaniowych

- budżet gminy
- budżet gminy

- budżet gminy
- budżet centralny
- budżet gminy
- budżet gminy
- budżet centralny (program „Senior-WIGOR”)
- organizacje pozarządowe, kościoły i związki
wyznaniowe
- budżet gminy
- budżet powiatu
- środki UE w ramach ZIT
- budżet powiatu
- środki UE w ramach ZIT
- budżet powiatu
- środki UE w ramach ZIT
- budżet gminy
- budżet centralny
- budżet gminy
- budżet gminy
- budżet gminy
- budżet centralny
- organizacje pozarządowe, kościoły i związki
wyznaniowe
- budżet gminy
- budżet centralny
- budżet gminy
- budżet centralny
- środki zagraniczne (w tym UE)
- budżet gminy
- budżet centralny
- środki zagraniczne (w tym UE)
- budżet gminy
- budżet centralny
- środki zagraniczne (w tym UE)
- budżet gminy
- PUP
- DWUP
- środki zagraniczne (w tym UE)
- budżet gminy
- budżety partnerów
- środki zagraniczne (w tym UE)
- budżet gminy
- środki zagraniczne (w tym UE)
- budżet gminy
- budżet centralny (np. FIO)
- organizacje pozarządowe, kościoły i związki
wyznaniowe
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5.2.4. Organizacja wolontariatu dla rozwiązywania
problemów społecznych

- budżet gminy
- budżet centralny (np. FIO)
- organizacje pozarządowe, kościoły i związki
wyznaniowe
Źródło: Opracowanie własne.

3.5. Monitoring i ewaluacja Strategii
Istotnym wymogiem, stawianym dokumentom strategicznym, jest wewnętrzny system
monitorowania i ewaluacji postępów we wdrażaniu zadań oraz osiąganiu założonych celów,
a w konsekwencji realizacji misji.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022
podlega systemowi monitoringu i ewaluacji powiązanego z systemem wdrażania. Obejmuje
on:
 monitoring, czyli system zbierania i selekcjonowania informacji,
 ewaluację, czyli system oceny i interpretacji zgromadzonego materiału.
Istotą monitoringu jest gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji. Proces ten
polegał będzie na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących w ramach
poszczególnych zadań oraz celów wytyczonych w Strategii. Do analizy zmian używane będą
zdefiniowane w Strategii wskaźniki realizacji zadań (przedstawione w tabeli 35, w rozdz.
3.3.). Ewaluacja koncentruje się natomiast na ocenie rezultatów realizacji poszczególnych
elementów Strategii, przy czym kryteriami oceny są wskaźniki realizacji zadań strategii,
rozwiązywanie problemów (wyzwań przyjętych w strategii) oraz realizacja misji społecznej
gminy. Ewaluacja dostarcza nam wiarygodnych i przydatnych informacji pozwalających na
ocenę zrealizowanych działań i zaplanowanie zmian.
W ramach realizacji Strategii zaplanowano ewaluację bieżącą (on going evaluation),
w trakcie realizacji Strategii, oraz ewaluację ex-post – po zakończeniu wdrażania dokumentu.
Monitoring prowadzony będzie w trybie ciągłym, ewaluacja bieżąca przeprowadzana będzie
raz do roku. Ewaluacja bieżąca wraz z wynikami monitoringu prezentowana będzie w
corocznych sprawozdaniach z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Siechnice na lata 2016-2022. Ewaluacja całościowa przeprowadzona zostanie w roku
2022 i związana będzie z rozpoczęciem prac nad kolejnym dokumentem strategicznym.

Monitoring i ewaluacja będą obejmować następujące etapy:
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 zbieranie danych i informacji,
 analiza danych i informacji,
 ocena wyników,
 identyfikacja odchyleń i przyczyn tych odchyleń
 planowanie korekt,
 przygotowywanie sprawozdań.
Za prowadzenie monitoringu i ewaluacji Strategii odpowiedzialny jest kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

3.6. Zgodność celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Siechnice z celami unijnych i polskich dokumentów strategicznych
Cele i zadania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata
2016-2022 są zgodne z celami unijnych dokumentów strategicznych, wytyczających kierunki
działań Unii Europejskiej w sferze społecznej.
Dokument wpisuje się w wizję i cele działań nakreślone w Strategii na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 202067. Strategia
Europa 2020 wskazuje na trzy priorytety: 1. Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej
na wiedzy i innowacji, 2. Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej
korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, 3. Rozwój
sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim
poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022 ze
swej istoty podejmuje działania na rzecz wypełnienia przede wszystkim trzeciego priorytetu
– realizuje cele na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, głównie poprzez
wieloaspektowe działania na rzecz zmniejszania zasięgu ubóstwa, walki z bezrobociem,
wspierania zatrudnienia, włączenia społecznego kategorii zagrożonych wykluczeniem (osób
starszych, niepełnosprawnych, rodzin z problemami). Działania zaplanowane w Strategii
przyczynią się do realizacji założonych w Strategii Europa 2020 celów, takich jak: wspieranie
włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa, wzrost wskaźnika
zatrudnienia i zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę.
67

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
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Realizacji celów Strategii Europa 2020 sprzyjać mają inwestycje w określone obszary
wsparcia

sformułowane

we

Wspólnych

Ramach

Strategicznych

(WRS).

Strategia

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022 przyczynia się
do realizacji priorytetów: Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem oraz Inwestowanie w edukację, umiejętności
i uczenie się przez całe życie.
Misja, cele i zadania Strategii są zgodne z założeniami i celami dokumentów krajowych,
regionalnych i lokalnych, zarówno wytyczających ogólne cele rozwojowe, jak też działania
stricte w sferze społecznej.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022
wpisuje się w założenia dokumentu Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa
Strategia Rozwoju Kraju68. Głównym wytyczonym tu celem jest poprawa jakości życia
Polaków (wzrost PKB na mieszkańca w relacji do najbogatszego państwa UE i zwiększenie
spójności społecznej) dzięki stabilnemu, wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, co pozwoli
na modernizację kraju. Wytyczone działania obejmują trzy obszary: konkurencyjności
i innowacyjności gospodarki, równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski oraz
efektywności i sprawności państwa. Strategia realizuje szczególnie cel 6. Rozwój kapitału
ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”.
Cele Strategii wpisują się również w założenia średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju
202069. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 20162022 przyczyni się do realizacji III obszaru strategicznego: Spójność społeczna i terytorialna
i jego celów: celu III.1. Integracja społeczna, a także częściowo celu III.2. Zapewnienie
dostępu i określonych standardów usług publicznych. Realizacja kluczowego z perspektywy
rozwiązywania problemów społecznych celu III.1. Integracja społeczna będzie miała miejsce
poprzez kierunki interwencji, uznawane w Strategii Rozwoju Kraju 2020 za priorytetowe,
takie jak: zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych.

68

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa 2013,
https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf.
69
Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa 2012,
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/Strategia_Rozwoju_Kraju_
2020.pdf.
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022
wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 202070, przede wszystkim cel 3.
Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale również cel 1.
Wzrost zatrudnienia i 2. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej
jakości funkcjonowania osób starszych.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022
wpisuje się w założenia i cele Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji71. Realizuje on wszystkie priorytety
tego Programu: I. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, II.
Zapewnienie spójności działań edukacyjnych, społecznych i zawodowych dzieci i młodzieży,
III. Aktywna integracja w społeczności lokalnej, IV. Bezpieczeństwo i aktywność osób
starszych, V. Zapobieganie niepewności mieszkaniowej i przeciwdziałania bezdomności, oraz
VI. Zarządzanie i zmiany strukturalne systemu integracji społecznej.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022 jest
zgodna ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 202072. Głównym celem
rozwojowym Dolnego Śląska jest nowoczesna gospodarka i wysoka jakość życia
w atrakcyjnym środowisku. Z perspektywy rozwiązywania problemów społecznych istotny
jest przede wszystkim cel 7. Strategii Wojewódzkiej: Włączenie społeczne, podnoszenie
poziomu i jakości życia, a także częściowo cel 6. Wzrost zatrudnienia i mobilności
pracowników.
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 podejmując działania w zakresie
terytorialnego wymiaru polityki rozwoju wskazała na obszary integracji oraz interwencji na
terenie Dolnego Śląska. Obszary integracji to podstawowe obszary województwa,
charakteryzujące się zróżnicowanymi uwarunkowaniami rozwoju, wynikającymi z warunków
geograficznych, sytuacji społeczno-gospodarczej i zaszłości historycznej. Gmina Siechnice
usytuowana została we Wrocławskim Obszarze Integracji. Obszary interwencji to sfery
występowania szczególnych zjawisk lub specyficznych procesów, co rodzi konieczność

70

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Warszawa 2013,
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/7616/1/1/Strategia%20Rozwoju%20Kapitalu%
20Ludzkiego%202020.pdf.
71
Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej
integracji, Warszawa 2013, http://www.ois.wzp.pl/attachments/article/224/uwagi%20WUP.pdf.
72
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020,
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_2020-final.pdf.
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prowadzenia działań interwencyjnych. Za taki obszar uznany został Wrocławski Obszar
Integracji, który obejmuje Wrocław i obszar, który posiada z nim silne powiązania
funkcjonalne, w tym Gminę Siechnice. Wyzwaniem dla tego obszaru jest zintegrowane
zarządzanie,

optymalne

wykorzystanie

potencjału

intelektualnego,

gospodarczego,

kulturalnego i przyrodniczego.
W kontekście spójności społecznej oraz integracji terytorialnej obszaru metropolitarnego
istotne są działania podejmowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF). Celem ZIT jest m.in. realizacja
zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy
obszarów metropolitalnych oraz sprzyjanie ich rozwojowi współpracy i integracji, przede
wszystkim

tam,

gdzie

skala

problemów

związanych

z

brakiem

współpracy

i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa. Strategia
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WrOF73 wskazuje na 3 cele integracyjne –
przestrzenny, gospodarczy i społeczny. Cel 3. Zintegrowanie społeczne WrOF obejmuje
priorytety i działania, powiązane z celami i zadaniami Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Siechnice, które mogą być realizowane w ramach ZIT. Szczególnie
wskazać tu należy na priorytet 3.1. Poprawa jakości życia mieszkańców i spójność społeczna
na terenie WrOF oraz 3.2. Poprawa dostępności i jakości usług społecznych i zdrowotnych na
terenie WrOF oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu we WrOF.
Strategia Siechnic wpisuje się w założenia Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na
lata 2014-2020 (DSIS)74. Celem głównym DSIS jest zapewnienie mieszkańcom województwa
dolnośląskiego wysokiej jakości życia, dopasowanie usług społecznych do potrzeb
mieszkańców oraz integracja społeczna. Cel ten realizowany jest w ramach czterech
obszarów strategicznych, które są wzajemnie ze sobą powiązane i komplementarne wobec
siebie. Te obszary to: Wsparcie, Aktywizacja, Integracja i Współdziałanie. Obszar Wsparcie
obejmuje zespół działań skierowanych na pomoc i wyrównywanie szans życiowych
określonych kategorii społecznych, pomoc w funkcjonowaniu w środowisku i realizowaniu
funkcji społecznych. Składają się na niego następujące priorytety:

1. Wzmacnianie

73

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WrOF,
http://www.wroclaw.pl/files/ZIT/ewa/Strategia%20Zintegrowanych%20Inwestycji%20Terytorialnych%20Wrocl
awskiego%20Obszaru%20Funkcjonalnego%20wraz%20z%20pozytywnymi%20opiniami.pdf.
74
Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2014-2020,
http://www.dops.wroc.pl/strategia/DSIS_20142020.pdf.
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potencjału rodzin dolnośląskich, 2. Rozwój usług społecznych mających na celu wsparcie osób
i

grup

społecznych

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym,

3.

Przeciwdziałanie

uzależnieniom, 4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Wszystkie priorytety są realizowane
w zadaniach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice. Obszar
Aktywizacja DSIS obejmuje działania o charakterze aktywizacyjnym, w szczególności
skierowane do osób bezrobotnych. Przyjęto tutaj priorytety: 5. Aktywizacja społeczna osób
starszych, 6. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, 7. Rozwój
sprzyjający wykorzystaniu zasobów na rynku pracy, 8. Promocja aktywnej polityki społecznej
jako narzędzia integracji społecznej. Również te priorytety znajdują swoje odzwierciedlenie
w Strategii Siechnic.

Obszar Integracja to z kolei działania sprzyjające kapitałowi

społecznemu, obywatelskości, generowaniu dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań.
Tutaj DSIS wskazuje na priorytety: 9. Wsparcie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz 10.
Pobudzanie i promowanie innowacji w obszarze polityki społecznej. Te działania również
będą realizowane, szczególnie poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi,
kościołami, a także mieszkańcami. Obszar Współdziałanie nastawiony jest natomiast na
kreowanie sieci współpracy na rzecz integracji społecznych oraz dbanie o wysokie
kompetencje kadr służb społecznych. Przyjęto w tym zakresie priorytet 11. Doskonalenie
jakości systemu usług społecznych, który będzie wykonywany poprzez wieloaspektową
współpracę gminnych służb publicznych oraz współdziałanie z innymi samorządami.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022
wpisuje się w cele i zadania Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego na lata 2012-202075.
Przyczyni się ona do realizacji celów w zakresie wytyczonego Ładu społecznego, w dziedzinie
Wykluczenie i pomoc społeczna. Cel strategiczny określony w tej dziedzinie to Ograniczenie
obszarów wykluczenia społecznego i likwidacja barier, Strategia Siechnic przyczyni się do
realizacji celów operacyjnych i zadań tego celu.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022
wpisuje się również w ogólną wizję rozwoju Gminy wytyczoną w Strategii Rozwoju Gminy
Święta Katarzyna do roku 202076, przyczyniając się do realizacji 2. celu strategicznego:
Wysoka jakość warunków życia mieszkańców. Strategia przede wszystkim realizuje zadania
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Strategia Rozwoju Powiatu Wrocławskiego na lata 2012-2020,
http://www.powiatwroclawski.pl/web/uploads/pub/pages/page_9/text_images/strategia.pdf.
76
Strategia Rozwoju Gminy Święta Katarzyna do roku 2020, http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/plik,id,8265.
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przyczyniające się do osiągnięcia założeń celu operacyjnego 2.1. Bezpieczeństwo publiczne
i zabezpieczenie społeczne.
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Podsumowanie
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022 jest
podstawowym dokumentem określającym społeczną misję Gminy Siechnice oraz cele
i zadania w sferze społecznej. Stanowi fundament planowych działań w sferze społecznej,
które przyczynią się do rozwiązania problemów społecznych, a co za tym idzie poprawy
jakości życia w Gminie.
Przedstawiona Strategia została przygotowana w oparciu o bogaty materiał empiryczny –
dane urzędowe, statystyczne oraz badania empiryczne przeprowadzone na próbie
mieszkańców Gminy Siechnice. Pozwoliło to na dokonanie pełnej diagnozy sfery społecznej,
rozpoznanie występowania problemów społecznych, zarówno przez pryzmat danych
statystycznych, jak i opinii mieszkańców oraz ekspertów. Profesjonalna diagnoza stała się
podstawą określenia społecznej misji, celów Strategii oraz zadań przyczyniających się do ich
realizacji. Strategia wytyczona została z uwzględnieniem wniosków dyskusji publicznej,
w ramach prac zespołu ds. opracowania i koordynacji realizacji Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022, w skład którego
weszli przedstawiciele różnych instytucji publicznych zajmujących się rozwiązywaniem
problemów społecznych. Pozwoliło to na uwzględnienie różnorodnych głosów, opinii
i pomysłów, i przyczyniło się do przygotowania dokumentu w sposób kompleksowy
odpowiadającego na potrzeby mieszkańców Gminy Siechnice.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022 jest
dobrze przygotowanym planem działań w sferze społecznej, którego wdrożenie faktycznie
rozwiąże najistotniejsze problemy społeczne Gminy Siechnice.
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Aneksy
Aneks 1. Wzór narzędzia badawczego
ANKIETA
Szanowni Mieszkańcy Gminy Siechnice,
w związku z przystąpieniem do opracowania i realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie
niniejszej ankiety. Państwa odpowiedzi pozwolą nam na zebranie opinii dotyczących najważniejszych
problemów społecznych, określenie potrzeb i wyznaczenie kierunków działań samorządu Gminy
Siechnice w sferze społecznej.
Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Zespół opracowujący Strategię
1. Czy zna Pan/Pani działające na terenie gminy Siechnice instytucje zajmujące się sprawami
społecznymi i rozwiązywaniem problemów społecznych? proszę zaznaczyć X we właściwych
miejscach w tabeli
tak
nie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Opieki Zdrowotnej (placówki w Świętej Katarzynie i Siechnicach)
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Świętej Katarzynie
Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola itp.)
Straż Miejska
Policja
Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby itp.)
Parafie i zespoły charytatywne (np. Caritas)
2. Które z problemów społecznych dotyczą mieszkańców Gminy Siechnice? proszę zaznaczyć X
przy maksymalnie 3 najważniejszych problemach
Ubóstwo
Bezrobocie
Bezdomność
Niepełnosprawność
Długotrwałe lub ciężkie choroby
Przemoc w rodzinie
Bezradność rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
Bezradność rodzin w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego
Uzależnienia (alkoholizm, narkomania, inne uzależnienia)
Zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe
3. Jakie są Pana/Pani zdaniem główne przyczyny występowania ubóstwa wśród mieszkańców
Gminy Siechnice? proszę zaznaczyć X przy maksymalnie 3 najważniejszych przyczynach
Bezrobocie
Dziedziczenie ubóstwa
Rozpad rodziny
Uzależnienia (alkoholizm, narkomania, inne uzależnienia)
Niepełnosprawność
Długotrwałe lub ciężkie choroby
Niedostosowanie społeczne
Zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe
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4. Czy wie Pan/Pani jaki zakres usług i świadczeń oferuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej?
proszę zaznaczyć X
Tak
Nie
5. Czy korzystał Pan/Pani kiedykolwiek z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej? proszę
zaznaczyć X
Tak
Nie  proszę przejść do pytania 8
6. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej? proszę
zaznaczyć X
Tak  proszę przejść do pytania 8
Nie
7. Jakie są powody Pana/Pani niezadowolenia z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej?
proszę zaznaczyć X przy maksymalnie 3 najważniejszych powodach
Niewystarczające wsparcie finansowe
Niewystarczające wsparcie rzeczowe
Niewystarczające wsparcie ze strony pracowników
Brak odpowiednich form wsparcia
Brak kompetencji pracowników
Niezrozumiałe zasady udzielania pomocy
Inne, jakie? proszę napisać
......................................................................................................
8. Jakiego wsparcia Pana/Pani zdaniem najbardziej potrzebują osoby starsze, samotne,
niepełnosprawne? proszę zaznaczyć X przy maksymalnie 3 najważniejszych rodzajach
wsparcia
Wsparcie finansowe (środki pieniężne)
Wsparcie rzeczowe (żywność, art. chemiczne, opał itp.)
Utworzenia placówki wsparcia dziennego na terenie gminy (np. warsztat terapii
zajęciowej, dzienny dom pobytu, środowiskowy dom samopomocy)
Dofinansowanie zakupu leków
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Dofinansowanie opłat w placówce całodobowego pobytu (zakład opiekuńczoleczniczy, dom pomocy społecznej)
Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
9. Jakiego wsparcia Pana/Pani zdaniem najbardziej potrzebują rodziny z dziećmi? proszę
zaznaczyć X przy maksymalnie 3 najważniejszych rodzajach wsparcia
Wsparcie finansowe (środki pieniężne)
Wsparcie rzeczowe (żywność, art. chemiczne, opał itp.)
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach
Organizowanie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych (np. w postaci świetlic
środowiskowych) i imprez okolicznościowych (np. Dzień Dziecka, Mikołajki)
Organizowanie bezpłatnych półkolonii w czasie ferii i wakacji
Organizowanie wyjazdów wakacyjnych
10. Czy w Pana/Pani rodzinie wydatki na leki (zlecone na stałe) stanowią obciążenie budżetu?
proszę zaznaczyć X
Tak
Nie  proszę przejść do pytania 12
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11. Jaka kwota jest miesięcznie wydatkowana na zakup stałych, zleconych przez lekarza
(pierwszego kontaktu lub/i specjalistę) leków? proszę napisać …………………………………………..
12. Czy korzysta Pan/Pani (i/lub Pana/Pani rodzina) z usług Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej
Katarzynie/Siechnicach? proszę zaznaczyć X
Tak
Nie  proszę przejść do pytania 15
13. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z usług Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej
Katarzynie/Siechnicach? proszę zaznaczyć X
Tak  proszę przejść do pytania 15
Nie
14. Jakie są powody Pana/Pani niezadowolenia z usług Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej
Katarzynie/Siechnicach? proszę zaznaczyć X przy maksymalnie 3 najważniejszych powodach
Nieuprzejmi lekarze i pielęgniarki
Zbyt długi czas oczekiwania na wizytę lekarską
Kolejki przed gabinetami lekarskimi
Niekompetentny personel (lekarze, pielęgniarki, położne)
Trudny dostęp do lekarzy specjalistów
Łapówkarstwo
Brak specjalistycznego wyposażenia
Zła baza lokalowa
Zbyt krótki czas otwarcia przychodni (w tym zamknięcie w soboty)
15. Jak ocenia Pan/Pani ofertę opiekuńczo-edukacyjną i jakość kształcenia w publicznych
placówkach opiekuńczych i edukacyjnych na terenie Gminy Siechnice? proszę zaznaczyć X w
tabeli
bardzo
dobra
zła
bardzo
nie
dobra
zła
mam
zdania
Żłobek samorządowy (w Siechnicach)
Przedszkola publiczne
Szkoły podstawowe
Gimnazja
16. Czy ma Pan/Pani dzieci w wieku 0-3 lata? proszę zaznaczyć X
Tak
Nie  proszę przejść do pytania 20
17. Czy korzysta Pan/Pani z usług opieki nad dzieckiem w wieku 0-3 lata? proszę zaznaczyć X
Tak
Nie  proszę przejść do pytania 19
18. Z jakich usług opieki nad dzieckiem w wieku 0-3 lata Pan/Pani korzysta? proszę zaznaczyć X
Żłobek samorządowy w Siechnicach
Żłobek prywatny na terenie Gminy Siechnice
Żłobek poza terenem Gminy Siechnice
Dzienny opiekun
Opiekunka do dziecka (niania)
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19. Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinna podejmować Gmina Siechnice w zakresie opieki
nad dzieckiem do lat 3? proszę zaznaczyć X przy wszystkich właściwych odpowiedziach
Informowanie o możliwości korzystania z samorządowego żłobka w Siechnicach
Obniżenie opłat w samorządowym żłobku w Siechnicach
Wspieranie tworzenia żłobków niepublicznych na terenie Gminy
Dotowanie żłobków niepublicznych na terenie Gminy
Rozwijanie instytucji dziennego opiekuna
20. Czy ma Pan/Pani dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli lub szkół na terenie Gminy
Siechnice? proszę zaznaczyć X przy wszystkich właściwych odpowiedziach
Tak, do przedszkola
Tak, do szkoły podstawowej
Tak, do gimnazjum
Nie  proszę przejść do pytania 23
21. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z usług placówek opiekuńczych i edukacyjnych na terenie
Gminy Siechnice? proszę zaznaczyć X
Tak  proszę przejść do pytania 23
Nie
22. Jakie są powody Pana/Pani niezadowolenia z usług publicznych placówek opiekuńczych i
edukacyjnych? proszę zaznaczyć X przy maksymalnie 3 najważniejszych powodach
Zła baza lokalowa i wyposażenie klas (sal)
Lekcje na dwie zmiany
Zbyt mała liczba opiekunów w przedszkolach /na świetlicach
Brak dobrej opieki świetlicowej
Problemy z korzystaniem z wyżywienia (wyżywienie całodniowe/obiady)
Zła organizacja dowozu do szkół
Niski poziom kształcenia
Brak interesujących zajęć dodatkowych / pozalekcyjnych
Złe zarządzanie placówką
Wysokie koszty
23. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Siechnice jest: proszę
zaznaczyć X przy właściwej odpowiedzi
Zbyt mała
Wystarczająca
Za duża
Nie mam zdania
24. Czy zetknęli się Państwo na terenie gminy… proszę zaznaczyć X przy właściwych
odpowiedziach w tabeli
tak
Ze sprzedażą papierosów nieletnim
Ze sprzedażą piwa nieletnim
Ze sprzedażą innego alkoholu nieletnim
Ze sprzedażą narkotyków
Ze sprzedażą dopalaczy

nie
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25. Czy zna Pan/Pani instytucje na terenie Gminy Siechnice, które pomagają osobom
uzależnionym i dotkniętym przemocą domową?
Tak
Nie
26. Jakie Pana/Pani zdaniem działania profilaktyczne najskuteczniej zapobiegają zachowaniom
ryzykownym dzieci i młodzieży? proszę zaznaczyć X przy maksymalnie 3 najważniejszych
działaniach
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
Zakładanie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci, prowadzonych
przez specjalistów
Realizacja szkolnych programów profilaktycznych
Organizacja gminnych akcji promujących zdrowy styl życia
Otwarte spotkania szkoleniowe skierowane do rodziców
27. Jak ocenia Pana/Pani poziom bezpieczeństwa na terenie Gminy Siechnice? proszę zaznaczyć X
przy właściwej odpowiedzi
Jest bezpiecznie
Jest normalnie
Jest niebezpiecznie
Nie mam zdania
28. Czy zauważa Pan/Pani działania kontrolno-porządkowe (patrole, kontrole, działania
ratownicze, pomocowe) służb porządkowych na terenie Gminy Siechnice? proszę zaznaczyć X
przy wszystkich właściwych odpowiedziach
Tak, Straży Miejskiej
Tak, Policji
Tak, Straży Pożarnej
Tak, prywatnych podmiotów ochrony osób i mienia
Nie zauważam działań żadnych z wymienionych wyżej podmiotów
29. Czy uważa Pan/Pani że liczba patroli Straży Miejskiej jest wystarczająca? proszę zaznaczyć X
Tak
Nie
30. Czy uważa Pan/Pani że liczba patroli Policji jest wystarczająca? proszę zaznaczyć X
Tak
Nie
31. Czy korzysta Pan/Pani (i Pana/Pani rodzina) zajęć oferowanych przez Centrum Kultury (w
Siechnicach, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich, Radwanicach, Iwinach)? proszę
zaznaczyć X przy wszystkich właściwych odpowiedziach
Tak, z zajęć dla dorosłych
Tak, z zajęć dla dzieci
Nie
32. Dlaczego nie korzysta Pan/Pani (i/lub Pana/Pani rodzina) z oferty Centrum Kultury w
Siechnicach? proszę zaznaczyć X przy wszystkich właściwych odpowiedziach
Nie jestem w ogóle zainteresowany(a) korzystaniem z oferty Centrum Kultury
Brak ciekawej oferty
Brak informacji o ofercie Centrum Kultury
Brak środków finansowych
Brak możliwości dojazdu
Nie odpowiadają mi godziny zajęć
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33. W jakich wydarzeniach kulturalnych chciałby/chciałaby Pan/Pani uczestniczyć? proszę
zaznaczyć X przy wszystkich właściwych odpowiedziach
Koncerty gwiazd muzyki popularnej
Koncerty muzyki klasycznej
Występy kabaretów
Spektakle teatralne
Pokazy filmów
Inne
Nie jestem zainteresowany uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych
34. Czy korzysta Pan/Pani (i/lub Pana/Pani rodzina) z bibliotek na terenie Gminy Siechnice?
proszę zaznaczyć X
Tak
Nie
35. Czy infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie gminy jest wystarczająca? proszę
zaznaczyć X
Tak
Nie
36. Czy uważa Pan/Pani, że oferta zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy jest
wystarczająca? proszę zaznaczyć X
Tak
Nie
37. Czy zna Pan/Pani organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe)
prowadzące działalność na terenie Gminy Siechnice? proszę zaznaczyć X
Tak
Nie
38. Czy korzysta Pan/Pani (i/lub Pana/Pani rodzina) z zajęć edukacyjnych, sportowych i
kulturalnych oferowanych na terenie Gminy Siechnice przez organizacje pozarządowe
(stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe) lub firmy prywatne? proszę zaznaczyć X przy
wszystkich właściwych odpowiedziach
Tak, z zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dorosłych
Tak, z zajęć sportowych dla dorosłych
Tak, z zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci
Tak, z zajęć sportowych dla dzieci
Nie
39. Czy korzysta Pan/Pani z następujących źródeł informacji o instytucjach i wydarzeniach w
Gminie Siechnice? proszę zaznaczyć X przy wszystkich właściwych odpowiedziach
strona internetowa Gminy Siechnice: www.siechnice.gmina.pl
strona internetowa mieszkańców Siechnic: www.siechnice.com.pl
strona internetowa GCK: www.kultura-siechnice.pl
strona internetowa GOPS: www.gops-siechnice.org.pl
strony internetowe szkół, przedszkoli
lokalna gazeta
tablice informacyjne rozmieszczone na terenie gminy
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Informacja dotycząca osoby wypełniającej ankietę

1. Płeć proszę zaznaczyć X
Kobieta
Mężczyzna

2. Wiek proszę zaznaczyć X
Poniżej 18 lat
18-30 lat
31-45 lat
46-60 lat
60 lat i więcej

3. Aktywność zawodowa proszę
zaznaczyć X
Uczący się (studiujący)
Pracujący
Nie pracujący
Emeryt/ rencista

4. Miejscowość zamieszkania proszę zaznaczyć X
Biestrzyków
Blizanowice
Bogusławice
Durok
Groblice
Grodziszów
Iwiny
Kotowice
Łukaszowice
Mokry Dwór
Ozorzyce
Radomierzyce
Radwanice

Siechnice
Smardzów
Sulęcin
Sulimów
Szostakowice
Święta Katarzyna
Trestno
Zacharzyce
Zębice
Żerniki Wrocławskie
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Aneks 2. Wyniki badań ankietowych
Poniżej zaprezentowano odpowiedzi kolejno na wszystkie pytania ankiety. Przy każdym pytaniu wskazano na
liczbę osób, które udzieliły odpowiedzi na dane pytanie (N), rozkład liczbowy i procentowy odpowiedzi.
1. Czy zna Pan/Pani działające na terenie gminy Siechnice instytucje zajmujące się sprawami społecznymi
i rozwiązywaniem problemów społecznych?
Odpowiedzi

N

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Opieki Zdrowotnej (placówki w Świętej
Katarzynie i Siechnicach)
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Świętej
Katarzynie
Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola itp.)
Straż Miejska
Policja
Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia,
fundacje, kluby itp.)
Parafie i zespoły charytatywne (np. Caritas)

Tak

Nie

346

Liczebność
256

%
74,00%

Liczebność
90

%
26,01%

350

314

89,70%

36

10,29%

313

187

59,70%

126

40,26%

347
338
331

323
272
267

93,10%
80,50%
80,70%

24
66
64

6,92%
19,53%
19,34%

303

151

49,80%

152

50,17%

334

259

77,50%

75

22,46%

2. Które z problemów społecznych dotyczą mieszkańców Gminy Siechnice? (N=365)
mieszkańcy mogli wskazać maksymalnie 3 najważniejsze problemy
Odpowiedzi
Ubóstwo
Bezrobocie
Bezdomność
Niepełnosprawność
Długotrwałe lub ciężkie choroby
Przemoc w rodzinie
Bezradność rodzin w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
Bezradność rodzin w sprawach
prowadzenia gospodarstwa domowego
Uzależnienia
Zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe

Liczebność
126
187
23
27
67
54

%
34,50%
51,20%
6,30%
7,40%
18,40%
14,80%

126

34,50%

45

12,30%

207
122

56,70%
33,40%

3. Jakie są Pana/Pani zdaniem główne przyczyny występowania ubóstwa wśród mieszkańców Gminy
Siechnice? (N=365)
mieszkańcy mogli wskazać maksymalnie 3 najważniejsze problemy
Odpowiedzi
Liczebność
Bezrobocie
214
Dziedziczenie ubóstwa
160
Rozpad rodziny
85
Uzależnienia (alkoholizm, narkomania, inne uzależnienia)
255
Niepełnosprawność
23
Długotrwałe lub ciężkie choroby
60
Niedostosowanie społeczne
102
Zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe
98

%
58,60%
43,80%
23,30%
69,90%
6,30%
16,40%
27,90%
26,80%
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4. Czy wie Pan/Pani jaki zakres usług i świadczeń oferuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej? (N=367)
Odpowiedzi Liczebność
Tak
159
Nie
208

%
43,30%
56,70%

5. Czy korzystał Pan/Pani kiedykolwiek z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej? (N=369)
Odpowiedzi Liczebność
Tak
61
Nie
308
6.

%
16,50%
83,50%

Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej? (N=59)
pytanie skierowane do osób korzystających z usług GOPS
Odpowiedzi Liczebność
Tak
40
Nie
19

%
67,80%
32,20%

7. Jakie są powody Pana/Pani niezadowolenia z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej? (N=19)
pytanie skierowane do osób korzystających z usług GOPS, niezadowolonych z usług, mieszkańcy mogli
wskazać maksymalnie 3 najważniejsze powody
Odpowiedzi
Niewystarczające wsparcie finansowe
Niewystarczające wsparcie rzeczowe
Niewystarczające wsparcie ze strony pracowników
Brak odpowiednich form wsparcia
Brak kompetencji pracowników
Niezrozumiałe zasady udzielania pomocy

Liczebność
11
3
7
8
7
10

%
57,89%
15,79%
36,84%
42,11%
36,84%
52,63%

8. Jakiego wsparcia Pana/Pani zdaniem najbardziej potrzebują osoby starsze, samotne,
niepełnosprawne? (N=368)
mieszkańcy mogli wskazać maksymalnie 3 najważniejsze rodzaje wsparcia
Odpowiedzi
Wsparcie finansowe (środki pieniężne)
Wsparcie rzeczowe (żywność, art. chemiczne, opał itp.)
Utworzenia placówki wsparcia dziennego na terenie gminy (np. warsztat
terapii zajęciowej, dzienny dom pobytu, środowiskowy dom samopomocy)
Dofinansowanie zakupu leków
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Dofinansowanie opłat w placówce całodobowego pobytu (zakład
opiekuńczo-leczniczy, dom pomocy społecznej)
Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych

Liczebność
150
141

%
40,80%
38,30%

151
222
207

41,00%
60,30%
56,30%

70
137

19,00%
37,20%
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9. Jakiego wsparcia Pana/Pani zdaniem najbardziej potrzebują rodziny z dziećmi?
mieszkańcy mogli wskazać maksymalnie 3 najważniejsze rodzaje wsparcia
N=365
Odpowiedzi
Wsparcie finansowe (środki pieniężne)
Wsparcie rzeczowe (żywność, art. chemiczne, opał itp.)
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach
Organizowanie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych (np. w postaci świetlic
środowiskowych) i imprez okolicznościowych (np. Dzień Dziecka, Mikołajki)
Organizowanie bezpłatnych półkolonii w czasie ferii i wakacji
Organizowanie wyjazdów wakacyjnych

Liczebność
145
93
246

%
39,70%
25,50%
67,40%

183

50,10%

239
128

65,50%
35,10%

10. Czy w Pana/Pani rodzinie wydatki na leki (zlecone na stałe) stanowią obciążenie budżetu? (N=365)
Odpowiedzi Liczebność
Tak
97
Nie
268
Odpowiedzi
Poniżej 18 lat
18-30 lat
31-45 lat
46-60 lat
60 lat i więcej

Tak
Liczebność
4
4
41
31
16

%
17,40
18,20
18,10
41,90
84,20

%
26,60%
73,40%
Nie
Liczebność
19
18
185
41
3

%
82,60
81,80
81,90
58,10
15,80

11. Jaka kwota jest miesięcznie wydatkowana na zakup stałych, zleconych przez lekarza (pierwszego
kontaktu lub/i specjalistę) leków? (N=90)
pytanie skierowane do osób, które wskazały, że wydatki na leki stanowią obciążenie budżetu
Statystyki
Minimum
30
Maksimum
500
Średnia
216,56 zł
Mediana
200,00 zł
Dominanta
200,00 zł
12. Czy korzysta Pan/Pani (i/lub Pana/Pani rodzina) z usług Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej
Katarzynie/Siechnicach? (N=363)
Odpowiedzi Liczebność
Tak
256
Nie
107

%
70,52%
29,48%

13. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z usług Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie/Siechnicach?
(N=249)
pytanie skierowane do osób korzystających z usług ZOZ
Odpowiedzi Liczebność
Tak
146
Nie
103

%
58,63%
41,37%
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14. Jakie są powody Pana/Pani niezadowolenia z usług Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej
Katarzynie/Siechnicach? (N=103)
pytanie skierowane do osób korzystających z usług ZOZ, niezadowolonych z usług
Odpowiedzi
Nieuprzejmi lekarze i pielęgniarki
Zbyt długi czas oczekiwania na wizytę lekarską
Kolejki przed gabinetami lekarskimi
Niekompetentny personel (lekarze, pielęgniarki, położne)
Trudny dostęp do lekarzy specjalistów
Łapówkarstwo
Brak specjalistycznego wyposażenia
Zła baza lokalowa
Zbyt krótki czas otwarcia przychodni (w tym zamknięcie w
soboty)

Liczebność
17
82
31
15
69
1
25
10

%
16,50%
79,61%
30,10%
14,56%
66,99%
0,97%
24,27%
9,71%

25

24,27%

15. Jak ocenia Pan/Pani ofertę opiekuńczo-edukacyjną i jakość kształcenia w publicznych placówkach
opiekuńczych i edukacyjnych na terenie Gminy Siechnice?
Odpowiedzi (liczebność)

N

Żłobek samorządowy (w Siechnicach)
Przedszkola publiczne
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Odpowiedzi (%)

311
330
356
328
N

Żłobek samorządowy (w Siechnicach)
Przedszkola publiczne
Szkoły podstawowe
Gimnazja

311
330
356
328

Bardzo
dobra
32
80
84
62
Bardzo
dobra
10,30%
24,20%
23,60%
18,90%

Dobra

Zła

35
117
180
81

1
6
35
13

Dobra

Zła

11,30%
35,50%
50,60%
24,70%

1,00%
1,80%
9,80%
4,00%

Bardzo
zła
0
3
8
4

Nie mam
zdania
241
124
49
168

Bardzo
zła
0,00%
0,90%
2,20%
1,20%

Nie mam
zdania
77,50%
37,60%
13,80%
51,20%

16. Czy ma Pan/Pani dzieci w wieku 0-3 lata? (N=363)
Odpowiedzi Liczebność
Tak
37
Nie
326

%
10,19%
89,81%

17. Czy korzysta Pan/Pani z usług opieki nad dzieckiem w wieku 0-3 lata? (N=37)
pytanie skierowane do osób posiadających dzieci w wieku 0-3 lata
Odpowiedzi Liczebność
Tak
16
Nie
21

%
43,24%
56,76%

18. Z jakich usług opieki nad dzieckiem w wieku 0-3 lata Pan/Pani korzysta? (N=16)
pytanie skierowane do osób posiadających dzieci w wieku 0-3 lata, korzystających z usług opieki nad
dzieckiem
Odpowiedzi
Żłobek samorządowy w Siechnicach
Żłobek prywatny na terenie Gminy Siechnice
Żłobek poza terenem Gminy Siechnice
Opiekunka do dziecka (niania)

Liczebność
5
7
3
1

%
31,25%
43,75%
18,75%
6,25%
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19. Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinna podejmować Gmina Siechnice w zakresie opieki nad
dzieckiem do lat 3? (N=37)
pytanie skierowane do osób posiadających dzieci w wieku 0-3 lata, możliwość wybrania wszystkich
adekwatnych odpowiedzi
Odpowiedzi
Liczebność
%
Informowanie o możliwości korzystania z samorządowego
żłobka w Siechnicach
13
35,14%
Obniżenie opłat w samorządowym żłobku w Siechnicach
18
48,65%
Wspieranie tworzenia żłobków niepublicznych na terenie Gminy
15
40,54%
Dotowanie żłobków niepublicznych na terenie Gminy
27
72,97%
Rozwijanie instytucji dziennego opiekuna
9
24,32%
20. Czy ma Pan/Pani dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli lub szkół na terenie Gminy Siechnice?
(N=365)
Odpowiedzi
Tak, do przedszkola
Tak, do szkoły podstawowej
Tak, do gimnazjum
Nie

Liczebność
30
194
44
145

%
8,20%
53,20%
12,10%
39,70%

21. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z usług placówek opiekuńczych i edukacyjnych na terenie Gminy
Siechnice? (N=235)
pytanie skierowane do osób posiadających dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli lub szkół na
terenie Gminy Siechnice
Odpowiedzi Liczebność
Tak
162
Nie
73
Odpowiedzi
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Gimnazjum

N
29
183
40

%
68,90%
31,10%

Tak
Liczebność
%
25
86,21%
121
66,12%
33
82,50%

Nie
Liczebność
%
4
13,79%
62
33,88%
7
17,50%

22. Jakie są powody Pana/Pani niezadowolenia z usług publicznych placówek opiekuńczych i
edukacyjnych? (N=71)
pytanie skierowane do osób posiadających dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli lub szkół na
terenie Gminy Siechnice, niezadowolonych z usług placówek, możliwość zaznaczenia maksymalnie 3
najważniejszych powodów
Odpowiedzi
Zła baza lokalowa i wyposażenie klas (sal)
Lekcje na dwie zmiany
Zbyt mała liczba opiekunów
Brak dobrej opieki świetlicowej
Problemy z korzystaniem z wyżywienia
Zła organizacja dowozu do szkół
Niski poziom kształcenia
Brak interesujących zajęć dodatkowych
Złe zarządzanie placówką
Wysokie koszty

Liczebność
31
32
9
17
15
6
21
21
20
3

%
43,66%
45,07%
12,68%
23,94%
21,13%
8,45%
29,58%
29,58%
28,17%
4,23%
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23. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Siechnice jest: (N=372)
Odpowiedzi
Zbyt mała
Wystarczająca
Za duża
Nie mam zdania

Liczebność
3
153
86
130

%
0,81%
41,13%
23,12%
34,95%

24. Czy zetknęli się Państwo na terenie gminy…
Odpowiedzi

N

Ze sprzedażą papierosów nieletnim
Ze sprzedażą piwa nieletnim
Ze sprzedażą innego alkoholu nieletnim
Ze sprzedażą narkotyków
Ze sprzedażą dopalaczy

362
361
356
352
350

Tak
Liczebność
103
106
69
26
20

%
28,50%
29,40%
19,40%
7,40%
5,70%

Nie
Liczebność
259
255
287
326
330

%
71,55%
70,64%
80,62%
92,61%
94,29%

25. Czy zna Pan/Pani instytucje na terenie Gminy Siechnice, które pomagają osobom uzależnionym i
dotkniętym przemocą domową? (N=367)
Odpowiedzi Liczebność
Tak
111
Nie
256

%
30,20%
69,80%

26. Jakie Pana/Pani zdaniem działania profilaktyczne najskuteczniej zapobiegają zachowaniom
ryzykownym dzieci i młodzieży? (N=359)
możliwość zaznaczenia maksymalnie 3 najważniejszych działań
Odpowiedzi
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
Zakładanie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
dla dzieci
Realizacja szkolnych programów profilaktycznych
Organizacja gminnych akcji promujących zdrowy styl życia
Otwarte spotkania szkoleniowe skierowane do rodziców

Liczebność
199

%
55,40%

204
178
154
157

56,80%
49,60%
42,90%
43,70%

27. Jak ocenia Pana/Pani poziom bezpieczeństwa na terenie Gminy Siechnice? (N=371)
Odpowiedzi
Liczebność
Jest bezpiecznie
57
Jest normalnie
239
Jest niebezpiecznie
32
Nie mam zdania
43

%
15,40%
64,40%
8,60%
11,60%
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28. Czy zauważa Pan/Pani działania kontrolno-porządkowe (patrole, kontrole, działania ratownicze,
pomocowe) służb porządkowych na terenie Gminy Siechnice? (N=367) proszę zaznaczyć X przy
wszystkich właściwych odpowiedziach
Tak

Odpowiedzi
Tak, Straży Miejskiej
Tak, Policji
Tak, Straży Pożarnej
Tak, prywatnych podmiotów ochrony osób i
mienia
Nie zauważam działań żadnych z wymienionych
wyżej podmiotów

Nie

Liczebność
198
147
127

%
54,00%
40,10%
34,60%

Liczebność
169
220
240

%
46,05%
59,95%
65,40%

25

6,80%

342

93,19%

102

27,80%

265

72,21%

29. Czy uważa Pan/Pani że liczba patroli Straży Miejskiej jest wystarczająca? (N=353)
Odpowiedzi Liczebność
Tak
162
Nie
191

%
45,90%
54,10%

30. Czy uważa Pan/Pani że liczba patroli Policji jest wystarczająca? (N=356)
Odpowiedzi Liczebność
Tak
117
Nie
239

%
32,90%
67,10%

31. Czy korzysta Pan/Pani (i Pana/Pani rodzina) zajęć oferowanych przez Centrum Kultury (w Siechnicach,
Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich, Radwanicach, Iwinach? (N=370)
Odpowiedzi
Tak, z zajęć dla dorosłych
Tak, z zajęć dla dzieci
Nie

Liczebność
45
129
221

%
12,20%
34,90%
59,75%

32. Dlaczego nie korzysta Pan/Pani (i/lub Pana/Pani rodzina) z oferty Centrum Kultury w Siechnicach?
(N=367)
Odpowiedzi
Nie jestem w ogóle zainteresowany(a)
korzystaniem z oferty Centrum Kultury
Brak ciekawej oferty
Brak informacji o ofercie Centrum Kultury
Brak środków finansowych
Brak możliwości dojazdu
Nie odpowiadają mi godziny zajęć

Liczebność

%

56

21,00%

54
72
31
34
105

20,20%
27,00%
11,60%
12,70%
39,30%
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33. W jakich wydarzeniach kulturalnych chciałby/chciałaby Pan/Pani uczestniczyć? (N=366)
Odpowiedzi
Koncerty gwiazd muzyki popularnej
Koncerty muzyki klasycznej
Występy kabaretów
Spektakle teatralne
Pokazy filmów
Inne
Nie jestem zainteresowany uczestnictwem w
wydarzeniach kulturalnych

Liczebność
142
93
177
164
132
45

%
38,80%
25,40%
48,40%
44,80%
36,10%
12,40%

49

13,50%

34. Czy korzysta Pan/Pani (i/lub Pana/Pani rodzina) z bibliotek na terenie Gminy Siechnice? (N=371)
Odpowiedzi Liczebność
Tak
225
Nie
146

%
60,60%
39,40%

35. Czy infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie gminy jest wystarczająca? (N=367)
Odpowiedzi Liczebność
Tak
225
Nie
146

%
60,60%
39,40%

36. Czy uważa Pan/Pani, że oferta zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy jest wystarczająca?
(N=360)
Odpowiedzi Liczebność
Tak
204
Nie
156

%
56,70%
43,30%

37. Czy zna Pan/Pani organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe) prowadzące
działalność na terenie Gminy Siechnice? (N=365)
Odpowiedzi Liczebność
Tak
189
Nie
176

%
51,80%
48,20%

38. Czy korzysta Pan/Pani (i/lub Pana/Pani rodzina) z zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych
oferowanych na terenie Gminy Siechnice przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje,
kluby sportowe) lub firmy prywatne? (N=365)
Odpowiedzi
Zajęcia edukacyjne i kulturalne dla dorosłych
Zajęcia sportowe dla dorosłych
Zajęcia edukacyjne i kulturalne dla dzieci
Zajęcia sportowe dla dzieci
Nie

Liczebność
25
32
90
117
169

%
6,80%
8,80%
24,70%
32,10%
46,30%

112

39. Czy korzysta Pan/Pani z następujących źródeł informacji o instytucjach i wydarzeniach w Gminie
Siechnice? (N=353)
Odpowiedzi
Strona internetowa Gminy Siechnice: www.siechnice.gmina.pl
Strona internetowa mieszkańców Siechnic: www.siechnice.com.pl
Strona internetowa GCK: www.kultura-siechnice.pl
Strona internetowa GOPS: www.gops-siechnice.org.pl
Strony internetowe szkół, przedszkoli
Lokalna gazeta
Tablice informacyjne rozmieszczone na terenie gminy

Liczebność
222
103
86
42
171
85
185

%
62,90%
29,20%
24,40%
11,90%
48,40%
24,10%
52,40%

Informacja dotycząca osoby wypełniającej ankietę
1. Płeć (N=372)
Płeć
Mężczyzna
Kobieta

Liczebność
79
293

%
21,20%
78,80%

2. Wiek (N=372)
Wiek
Poniżej 18 lat
18-30 lat
31-45 lat
46-60 lat
60 lat i więcej

Liczebność
24
22
231
75
20

%
6,45%
5,91%
62,10%
20,16%
5,38%

3. Aktywność zawodowa (N=369)
Sytuacja zawodowa
Uczeń/ student
Pracujący
Nie pracujący
Emeryt/ rencista

Liczebność
29
292
29
19

%
7,86%
79,13%
7,86%
5,15%
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4. Miejscowość zamieszkania (N=373)
Odpowiedzi
Biestrzyków
Blizanowice
Bogusławice
Durok
Groblice
Grodziszów
Iwiny
Kotowice
Łukaszowice
Mokry Dwór
Ozorzyce
Radomierzyce
Radwanice
Siechnice
Smardzów
Sulęcin
Sulimów
Szostakowice
Święta Katarzyna
Trestno
Zacharzyce
Zębice
Żerniki Wrocławskie

Liczebność
8
1
3
1
16
2
20
15
4
6
4
2
58
126
5
2
5
1
46
2
4
8
34

%
2,10%
0,30%
0,80%
0,30%
4,30%
0,50%
5,40%
4,00%
1,10%
1,60%
1,10%
0,50%
15,50%
33,80%
1,30%
0,50%
1,30%
0,30%
12,30%
0,50%
1,10%
2,10%
9,10%
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