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1. Cel i proces tworzenia strategii. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Cieszanów 
wskazuje kluczowe kwestie społeczne z jakimi borykają się mieszkańcy naszego 
terenu oraz wytycza kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk społecznie 
niepoŜądanych.  
W dokumencie określono cele integracji, które są wyrazem planowania społecznego, 
 a takŜe odzwierciedlają dąŜenia i aspiracje społeczności lokalnej zmierzające do 
rozwiązywania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier  i zagroŜeń oraz do 
wykorzystania wszelkich szans tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym dla 
przyszłej integracji. Zamieszczone w strategii informacje stanowią diagnozę aktualnej 
sytuacji i stanu, który w pewnych kwestiach jest zadawalający, zaś w innych wymaga 
zinterdyscyplinowanych i kosztownych działań na rzecz lokalnej wspólnoty. 

Autorzy opracowania mają świadomość, Ŝe osiągniecie określonych celów 
będzie wymagało ścisłej współpracy licznych podmiotów społecznych. Wskazanych 
zamierzeń nie da się osiągnąć bez udziału organizacji non – profit. Bez wątpienia 
duŜą pomocą byłaby takŜe moŜliwość skorzystania z doświadczeń i wsparcia 
materialnego Unii Europejskiej. 

 Twórcy dokumentu dołoŜyli wszelkich starań, Ŝeby przedstawione w nim dane 
ujęte zostały w sposób przejrzysty i systematyczny, oraz pozwalały zapoznać się  
z polityka społeczną Gminy Cieszanów. 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Cieszanów  
systematyzuje pewne kwestie w dziedzinie problemów społecznych, jest jednak 
dokumentem otwartym, który poddawany będzie cyklicznej aktualizacji  
i monitoringowi. 
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1.1 Podstawy prawne opracowania strategii 

             Głównym aktem prawnym będącym podstawą opracowania strategii jest 
ustawa  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2004r Nr 64, poz. 593 
z późn. zm/, która w katalogu zadań obowiązkowych gminy wymienia „ opracowanie  
i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych”. Jednocześnie 
powołana na wstępie ustawa określa jakie w szczególności dziedziny społecznego 
Ŝycia i zarazem problemy powinny być objęte strategią. RóŜnorodność zadań 
obejmujących nie tylko sferę pomocy społecznej powoduje, Ŝe konieczna jest przy 
tworzeniu i realizacji strategii znajomość oprócz ustawy o pomocy społecznej 
m.in.n/w przepisów:  

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm./ 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym /Dz.U. Nr 122, 
poz.1143 z późn. zm./ 

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy / Dz.U.Nr 99, poz.1001/ 

• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm./ 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm./ 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U. z 2003r 
Nr.24, poz.198/ 

• Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 179, poz. 1485), 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
(Dz. U z 2005 r. Nr 180 poz. 1493). 

• ustawa z dnia 29 maja 2003 roku o działalności poŜytku publicznego 
 i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 i Nr 96, poz. 874); 

 

Oprócz w/w ustaw przy realizacji strategii zachodzi potrzeba odwołania się równieŜ 
do uregulowań prawnych z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i edukacji publicznej. 

Niniejsza strategia ściśle koreluje z kluczowymi dokumentami planistycznymi na 
szczeblu lokalnym:  

• Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2006-2020 która jako cel 
główny (misje) przyjmuje załoŜenie, iŜ Gmina Cieszanów winna sta ć się 
obszarem zrównowa Ŝonego rozwoju integruj ącym cele społeczne, 
gospodarcze i zapewniaj ącym wzrost dochodów poziomu Ŝycia ludno ści. 

• Strategię Rozwoju Powiatu Lubaczowskiego na lata 1999 -2010. 
• Strategię Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 
• Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 

2007-2011, 
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a takŜe dokumentami operacyjnymi sformułowanymi pod kątem wykorzystania 
funduszu strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł 
finansowania: 

- Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013 
- Narodową Strategią Spójności na lata 2007-1013 
- Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-1013 
- Strategią Lizbońską. 
 

1.2 Horyzont czasowy i etapy konstruowania strategi i  

Prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych miały charakter 
uspołeczniony w ramach, których odbyło się cztery spotkania, z tym Ŝe dwa  w 
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie i dwa w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Starym Dzikowie.  
W warsztatach brało udział średnio dwadzieścia osób reprezentujących jednostki 
organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, kluby sportowe, instytucje 
mający znaczny wpływ na kształtowanie wizerunku społecznego w gminie oraz 
lokalni liderzy. W tym samym czasie zbierane były równieŜ informacje z Posterunku 
Policji z Ciesznowie, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ewidencji 
Ludności Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, strony internetowej Regionalnego 
Banku Danych w celu dokonania analizy potencjału społecznego gminy i  
wypracowania szczegółowej diagnozy stanu. 

 
Przebieg procesu planowania strategicznego: 

I. Spotkanie zespołu ds. aktualizacji Strategii  – 8 września 2008 r.- 
Omówienie procesu planowania strategicznego. 
Cele działań: 
Prezentacja planowanych prac warsztatowych w Gminie Cieszanów. 
Usystematyzowaniedanych statystycznych i informacji niezbędnych do 
opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Cieszanów. 
 

II. Warsztaty strategiczne: 
 

1. Warsztat strategiczny A – 18 września 2008 r.  – Diagnoza sytuacji społecznej 
w Gminie w oparciu o dane i opinie uczestników warsztatów, liczba osób 
uczestniczących w warsztacie: 
Cele warsztatu: 

a) Ustalenie zasad organizacyjnych spotkań 
b) Dokonanie wstępnej diagnozy sytuacji społecznej w gminie 
c) Określenie przyczyn powstania problemów społecznych i ich 

wzajemnych zaleŜności. 
        - Problemy społeczne, ich powstawanie, skutki i ich rozwiązywanie. 
d) Określenie zasobów społecznych gminy. 
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2. Warsztat strategiczny B – 2 października 2008 r. – Analiza problemów  
i zasobów społecznych w Gminie Cieszanów. 

Cele warsztatu: 
a) Zidentyfikowanie i pogrupowanie problemów społecznych gminy. 

b) Określenie przyczyn powstawania problemów społecznych i ich      
wzajemnych  zaleŜności: 
-   problemy społeczne ich powstawanie, skutki i ich rozwiązywanie. 

  c) Zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami zajmującymi się           
problematyką pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. 

       d)  Określenie obszarów współpracy: 
     - wypracowanie wspólnej wizji rozwoju społecznego Miasta  

           i Gminy Cieszanów, 
  - analiza SWOT. 
       e)  Wyłonienie zasobów pozainstytucjonalnych (kapitał ludzki). 
        

3. Warsztat strategiczny C – 16 października 2008 r. - Sformułowanie załoŜeń 
do SRPS w oparciu o zasady rozwoju społecznego. 

Cele warsztatu: 
a) Wypracowanie załoŜeń do SRPS. 
b) Określenie celu budowania strategii oraz korzyści z tego 

wynikających. 
c) Określenie celów strategicznych – ranking. 

 
4. Warsztat strategiczny D – 30 października 2008 r. – Przygotowanie koncepcji 
projektów stymulujących zrównowaŜony rozwój społeczny. 

Cele warsztatu: 
a) Wypracowanie koncepcji projektów stanowiących odpowiedź na   

problemy i  potrzeby społeczne. 
b)   Ocena propozycji rozwiązań praktycznych. 
c) Wybór optymalnych projektów w oparciu o zasadę rozwoju 

 społecznego. 

III. Spotkanie zespołu ds. aktualizacji strategii  – 2 grudnia 2008 r. -
podsumowujące dotychczasową pracę nad dokumentem . Celem spotkania było 
równieŜ wypracowanie zadań do celów strategicznych, wskaźników produktu i 
rezultatu do zadań oraz monitoringu i systemu aktualizacji. 
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Etapy konstruowania 

 

Konstruując Strategię
uwagę na to, iŜ nie jest to jedyny dokument w obszarze polityki społecznej, którego 
skutki będą dotyczyły mieszka
programowych powstających na poziomie kraju, województwa czy powiatu pozwala 
na skuteczniejsze programowanie działa
działań nie powielać, ale wpisywa
funkcjonująca rzeczywistość
W oparciu o uzyskane informacje i materiały został przygotowany dokument, który 
pozwoli na racjonalizację lokalnej polityki społecznej oraz wska
w najbliŜszym czasie powinny sta
władz lokalnych. Sposób opracowania dokumentu pozwolił na zaanga
środowiska lokalnego w budow
diagnozy do wdroŜenia i realizacji.
PrzedłoŜony materiał został opracowany wspólnie przez pracowników Urz
i Gminy Cieszanów i Miejsko Gminnego O
przy merytorycznym wsparciu moderatora i konsultanta regionalnego.

Ewaluacja i przyjęcie dokumentu przez Rade Miejską w Cieszanowie

Spotkanie zespołu ds. aktualizacji strategii. W

Warsztat IV - Przygotowanie koncepcji projektów stymulujących zrównoważony rozwój społeczny.

Warsztat III - sformułowanie założeń do SRPS w oparciu o zasady rozwoju społecznego.

Warsztat II - analiza problemów i zasobów społecznych w Gminie Cieszanów.

Warsztat I 

Analiza strategiczna 

Spotkanie zespołu do spraw aktualizacji strategii. Szegółowa diagnoza stanu

Powołanie zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwi

zywania Problemów Społecznych Gminy Cieszanów na lata 2008

konstruowania strategii 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 nie jest to jedyny dokument w obszarze polityki społecznej, którego 

 dotyczyły mieszkańców naszej gminy. Analiza dokumentów 
ących na poziomie kraju, województwa czy powiatu pozwala 

na skuteczniejsze programowanie działań na poziomie lokalnym, tak by cz
, ale wpisywać się własnymi konstrukcjami programowymi w ju

ca rzeczywistość formalno-prawną. 
W oparciu o uzyskane informacje i materiały został przygotowany dokument, który 

ę lokalnej polityki społecznej oraz wskaŜ
szym czasie powinny stać sie przedmiotem szczególnej troski ze strony 

ładz lokalnych. Sposób opracowania dokumentu pozwolił na zaanga
rodowiska lokalnego w budowę strategii na najwaŜniejszych jej etapach, od 

enia i realizacji. 
ony materiał został opracowany wspólnie przez pracowników Urz

i Gminy Cieszanów i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciesznowie, 
przy merytorycznym wsparciu moderatora i konsultanta regionalnego.

Ewaluacja i przyjęcie dokumentu przez Rade Miejską w Cieszanowie

Spotkanie zespołu ds. aktualizacji strategii. Wypracowanie zadan do celów strategicznych, wskaźników produktu i rezultatu do zadań 

oraz  monitoringu 

i systemu aktualizacji.

Przygotowanie koncepcji projektów stymulujących zrównoważony rozwój społeczny.

sformułowanie założeń do SRPS w oparciu o zasady rozwoju społecznego.

analiza problemów i zasobów społecznych w Gminie Cieszanów.

Warsztat I - diagnoza sytuacji społecznej w Gminie Cieszanów

Analiza strategiczna –przeprowadzenie czterech warsztatów strategicznych

Spotkanie zespołu do spraw aktualizacji strategii. Szegółowa diagnoza stanu

Powołanie zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cieszanów
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zywania Problemów Społecznych, zwracano 

 nie jest to jedyny dokument w obszarze polityki społecznej, którego 
ców naszej gminy. Analiza dokumentów 

cych na poziomie kraju, województwa czy powiatu pozwala 
 na poziomie lokalnym, tak by części 

 własnymi konstrukcjami programowymi w juŜ 

W oparciu o uzyskane informacje i materiały został przygotowany dokument, który 
 lokalnej polityki społecznej oraz wskaŜe obszary, które  

 sie przedmiotem szczególnej troski ze strony 
ładz lokalnych. Sposób opracowania dokumentu pozwolił na zaangaŜowanie 

niejszych jej etapach, od 

ony materiał został opracowany wspólnie przez pracowników Urzędu Miasta 
rodka Pomocy Społecznej w Ciesznowie, 

przy merytorycznym wsparciu moderatora i konsultanta regionalnego. 

Ewaluacja i przyjęcie dokumentu przez Rade Miejską w Cieszanowie

ypracowanie zadan do celów strategicznych, wskaźników produktu i rezultatu do zadań 

Przygotowanie koncepcji projektów stymulujących zrównoważony rozwój społeczny.

sformułowanie założeń do SRPS w oparciu o zasady rozwoju społecznego.

analiza problemów i zasobów społecznych w Gminie Cieszanów.

przeprowadzenie czterech warsztatów strategicznych

Spotkanie zespołu do spraw aktualizacji strategii. Szegółowa diagnoza stanu

zywania Problemów Społecznych w Gminie Cieszanów
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2. Charakterystyka Gminy Cieszanów. 
 

 W części diagnostycznej zawarte są podstawowe informacje o gminie, 
strategiczne kierunki rozwoju, system pomocy społecznej, źródła podstawowych 
problemów społecznych i ich identyfikację oraz opis kapitału społecznego. Diagnoza 
została oparta na badaniu źródeł zastanych oraz analizie z przeprowadzonych w tym 
celu spotkań i warsztatów ze społecznością lokalną.  

 
 
2.1.Podstawowe informacje o gminie 

 
2.1.1.Poło Ŝenie geograficzne 
 

Gmina Cieszanów połoŜona jest w południowo-wschodniej Polsce, w powiecie 
lubaczowskim, woj. podkarpackim, w dolinach rzek : Brusienki, Wirowej, Łówczanki, 
Buszczy. Od wschodu gmina graniczy z Gminą Horyniec, z Gminą Lubaczów od 
południa, od zachodu z Gminą Oleszyce, Stary Dzików i Obsza (woj. lubelskie), od 
północy z gminą Narol. 

Pod względem terytorialnym gmina naleŜy do średnich, zajmuje powierzchnię 
21.935 ha. 

Miasto Cieszanów zajmuje powierzchnię 1.509 ha. Gmina ma charakter miejsko-
wiejski, w jej skład, oprócz miasta Cieszanów, wchodzi 11 sołectw oraz 3 osiedla : 
Chotylub, Dąbrówka, Dachnów, Folwarki, Gorajec, Kowalówka, Niemstów, Nowe 
Sioło, Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, śuków, Osiedle Nowe Sioło , Osiedle Stary 
Lubliniec, Osiedle Nowy Lubliniec. Podział taki wynika z woli mieszkańców, 
naturalnych uwarunkowań przestrzennych oraz istniejących więzi społeczno-
ekonomicznych. 

Przez teren Gminy Cieszanów przebiega trasa łącząca dwa przejścia graniczne  
z Ukrainą : Hrebenne i Korczowa. 

Miasto Cieszanów zajmuje centralne połoŜenie geograficzne w obszarze gminy, 
co bardzo korzystnie sytuuje jego rolę jako ośrodka centralnego obsługi pozostałych 
ogniw sieci osadniczej. Szczególnie dogodny jest układ komunikacyjny obszaru 
gminy, o charakterze promienistym, którego centrum jest właśnie Cieszanów.  
Z węzła centralnego w Cieszanowie wychodzą drogi w kierunku wsi : 

- na północ do śukowa i Kowalówki 
- na północny-zachód do Nowego Lublińca i Starego Lublińca 
- na zachód do Folwarków i Niemstowa 
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- na południe do Dachnowa 
- na wschód do Nowego Sioła i Chotylubia 

W Cieszanowie krzyŜują się drogi prowadzące w kierunku południowym do 
Rzeszowa i Przemyśla, północnym w kierunku Tomaszowa Lubelskiego, Zamościa  
i dalej do Lublina oraz zachodnim wiodące do Stalowej Woli i Kielc. Dobrze 
rozwinięta sieć dróg przecinająca teren gminy zapewnia szybką i łatwą komunikację  
z największymi ośrodkami przemysłowymi i administracyjnymi Polski południowo-
wschodniej.
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2.1.2.Demografia. 
 

Na terenie gminy Cieszanów mieszka 7828 osoby (stan na dzień 5.12.2008 r.),  
z czego 50,17 % stanowią kobiety (3927 osoby), a 49,83 % męŜczyźni (3901 osób). 
Ludność miejska stanowi 26,49 % (2074 osób), ludność wiejska zaś 73,51 % (5754 
osoby). Gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 33 osoby/km2. 
 
 

Tabela1. Ilość urodze ń i zgonów w latach 1999-2007 r.  

 
Rok 

Urodzenia Razem 
urodzenia  

Zgony Razem 
zgony Miasto Gmina Miasto Gmina 

1999 16 86 102 16 48 64 

2000 24 63 87 15 53 68 

2001 19 62 81 11 51 62 
2002 19 61 80 13 58 71 

2003 15 71 86 21 54 75 

2004 19 69 88 17 60 77 

2005 23 57 80 9 59 68 
2006 16 56 72 12 51 63 

2007 21 64 85 12 51 63 
Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności  Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.  

 
Z powyŜszej tabeli wynika Ŝe w tylko w roku 1999 na przestrzeni badanych lat  

współczynnik dzietności był wyraźnie dodatni. W pozostałych badanych latach 
niewielkim wahaniom. 
           Liczba ludności gminy w ostatnich latach utrzymuje się na tym samym 
poziomie z tendencją do lekkiego spadku. Gmina Cieszanów naleŜy do słabiej 
zaludnionych. Jej gęstość zaludnienia jest znacznie niŜsza niŜ w województwie. 
Niewielki spadek liczby mieszkańców związany jest ze znacznym odpływem ludności 
poza teren gminy. Świadczy o tym ujemne saldo migracji, widoczne zarówno na 
terenie miasta, jak równieŜ gminy Cieszanów. Podobne zjawisko moŜna 
zaobserwować na terenie całego powiatu . Przeciętna długość Ŝycia wynosi obecnie 
68 lat dla męŜczyzn i 75 lat dla kobiet. Po okresie spadku  
w latach 80-tych, od roku 1991 wskaźniki te powoli  ale systematycznie rosną. 
Trzeba jednak zwrócić uwagę, Ŝe w krajach najbardziej rozwiniętych przeciętna 
długość Ŝycia wynosi 70-75 lat dla  męŜczyzn i około 80 lat dla kobiet. W miastach 
powiatu lubaczowskiego zamieszkuje obecnie 38% ludności  ( miasto Cieszanów- 
26,49 % ), a na terenach wiejskich 62% (gmina Cieszanów- 73,51 %).  
Średnia gęstość zaludnienia wynosi około 45 mieszkańców  na  1 km² ( gmina 
Cieszanów ok. 33 mieszkańców na 1 km² ) i jest zróŜnicowana terytorialnie: w 
mieście gęstość zaludnienia wynosi 125 osób/km², na wsiach zaś 27 osób/km².  
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Tabela 2. Struktura wieku mieszka ńców w gminie Cieszanów w latach 2005 –2007  

 

Rok 

 

 

0-14 

 

15-19 

 

20-29 

 

30-39 

 

40-49 

 

50-59 

 

60-64 

 

65 i 
więcej  

 

Ogółem  

2005 1460 685 1391 1034 1064 886 219 862 7600 

2006 1401 679 1414 1065 1037 918 244 914 7672 

2007 1367 669 1422 1081 1057 920 283 956 7755 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności  Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.  

 

 Z powyŜszej tabeli wynika, Ŝe największą grupę mieszkańców w Gminie 
Cieszanów stanowią osoby w przedziale wieku 20 – 29 lat, i ich liczba na przestrzeni 
badanych lat nieznacznie wzrasta. Najszybciej zwiększającą się grupą są osoby w 
wieku poprodukcyjnym, które równieŜ stanowią znaczący odsetek ogółu 
mieszkańców. 

 

Tabela 3. Ilość dzieci z podziałem na kryterium wiekowe od 0-18 la t 

                  Liczba  dzieci 

 

Kategorie wiekowe 

Miasto 

Cieszanów 

 

Sołectwa 

 

Ogółem 

do 6 lat 126 440    566 

od 7 do 15 lat 268 755 1.023 

od 16 do 18 lat 119 292    411 
Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności  Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.  

 

PowyŜsza tabela przedstawia przekrój wiekowy wśród dzieci i młodzieŜy  
z której wynika , Ŝe najliczniejszą grupą są osoby w wieku 7 – 15 lat.  
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2.1.3.Dominuj ąca aktywno ść gospodarcza, trendy gospodarcze 

Turystyka i agroturystyka  
 Gmina Cieszanów ze względu na połoŜenie geograficzne moŜe poszczycić 
się ciekawym krajobrazem , walorami przyrodniczymi oraz bogatym dziedzictwem 
kulturowym , które stwarzają dobrą perspektywę rozwoju turystyki, agroturystyki oraz 
rekreacji i wypoczynku. 

PołoŜenie i ukształtowanie, a takŜe wysoki stopień zalesienia terenu są doskonała 
podstawą do załoŜenia tu bazy do prowadzenia działalności rekreacyjno-sportowej  
w bezpośrednim kontakcie z naturą. Czyste środowisko naturalne występujące  
w gminie jest duŜym atutem całej gminy. 

Sprzymierzeńcem równieŜ rozwoju turystyki, agroturystyki oraz rekreacji  
i wypoczynku jest osnowa przyrodnicza Gminy Cieszanów, którą tworzą następujące 
elementy objęte ochroną prawną : 

1.Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej (część), który obejmuje północne tereny 
gminy, z licznymi zalesieniami, ciekami i zbiornikami wodnymi. Powierzchnia 1,897 
ha – 8,65 % powierzchni gminy. 

2.Południoworoztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmującego swym 
zasięgiem północno-wschodnie tereny gminy. Powierzchnia 13,181 ha – 60 % 
powierzchni gminy. 

3.Rezerwat Przyrody „Jedlina”- rezerwat leśny o powierzchni 66,97 ha, zlokalizowany 
w kompleksie leśnym „Wielki Las”, zajmującym południowo- wschodnią część 
obszaru gminy. Głównym celem utworzenia rezerwatu jest potrzeba zachowania 
cennego starodrzewa jodłowego. 

4.Rezerwat Przyrody „Tepiły”- rezerwat leśny nad rzeką Pauczą, w kompleksie 
Puszczy Solskiej, powierzchni 190 ha, usytuowany po obydwu stronach granicy gmin 
Cieszanów-Narol. 

5.Rezerwat Przyrody „Bruszczyn”- rezerwat leśny o powierzchni 195 ha, usytuowany 
pomiędzy potokami Gnojnik-Buszcza, we wschodniej części gminy. 

Pomniki przyrody : 

a) Lipa drobnolistna w Nowym Lublińcu. 
b) Lipa drobnolistna w Starym Lublińcu.  
c) Dąb szypułkowy przy drodze nr 865 Jarosław – BełŜec, niedaleko granicy  

z gminą Oleszyce. 
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 Za potrzebą rozwoju turystyki i agroturystyki przemawia takŜe zabytkowy 
krajobraz miasta i gminy Cieszanów, który jest niezwykle urozmaicony. Ze względu 
na swój wielokulturowy charakter posiada duŜą wartość, naleŜąc do spuścizny 
Kresów Wschodnich dawnej rzeczpospolitej. Występuje tu bardzo duŜo obiektów, 
które zasługują na ochronę prawna,  liczne zabytki są juŜ obgięte tą ochrona. Do 
najciekawszych obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Cieszanów 
naleŜą: 

Cieszanów: 

- Kościół parafialny p.w. św. Wojciecha z 1800 r. Fundacja Jana Jakuba 
Zamoyskiego, wojewody  podolskiego. Kościół przebudowany w 1889 r. W świątyni  
znajduje się słynący laskami obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem(RóŜańcowej), 
namalowany w 2 połowie XIX wieku na wzór wcześniejszego wizerunku z XVII wieku. 

- Cerkiew z interesującą polichromią wykonaną przez Hrehorego KuŜniewicz, 
uznanego artystę działającego w okresie międzywojennym. 

- Cmentarz z najstarszymi  nagrobkami w formie krzyŜy kamiennych, pochodzącymi 
najprawdopodobniej z przełomu XVIII i XIX wieku. Tu takŜe występuje kilka 
rzeźbiarskich nagrobków Rojowskich z XIX wieku oraz mogiły powstańców. 

- Synagoga z końca XIX wieku, wystawiona dla miejscowej społeczności wyznania 
mojŜeszowego. 

- Pomnik upamiętniający króla Jana III Sobieskiego. Obelisk ufundowany został  
w 1883 r. z okazji dwusetnej rocznicy wiktorii wiedeńskiej, na pamiątkę zwycięskiej 
walki z Tatarami, stoczonej w 1672 r. pod Cieszanowem przez wojska Sobieskiego. 

- Tradycyjna zabudowa małomiasteczkowa z 1 tercji XX wieku (ul. Kościuszki  
i ul. Skorupki ). Budynki mieszkalne, zarówno drewniane, jak i murowane, posiadają 
charakterystyczne zdobnictwo, nawiązuje do architektury tyrolskiej. 

Nowe Sioło: 

- Zrujnowany pałac wzniesiony na początku XIX wieku dla Rojowskiej. Pomimo 
późniejszych przekształceń zachował klasycystyczne elementy stylowe. Budynek stoi  
na miejscu wcześniejszego dworu obronnego, śladem którego są unikalne 
umocnienia bastionowe z XVII wieku. Przy zachodnim boku pałacu załoŜono w XIX 
wieku park krajobrazowy z rzadkimi gatunkami drzew. 

- Cerkiew wzniesiona przy udziale miejscowych właścicieli ziemskich w 1907 r. 
Obecnie kościół parafialny. 
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Gorajec: 

- Cerkiew grekokatolicka, pochodząca w swej najstarszej części z 1586 r. W cerkwi 
zachowała się cenna polichromia z XVII wieku, Która wraz z malowidłami z XIX 
stulecia współtworzy bogaty wystrój z wnętrza. 

-Ruiny murowanej kaplicy grobowej – kat. podstawionej nad potokiem Łówczanka  
w końcu XIX wieku z fundacji Brunickich.  

- Cmentarz z godnymi uwagi Ŝeliwnymi nagrobkami rodziny miejscowych właścicieli 
ziemskich. 

Kowalówka: 

- Cerkiew drewniana, która budowę rozpoczęto w XVII wieku. Późniejsze 
przebudowy zawarły pierwotny układ przestrzenny. Na wyposaŜeniu świątyni 
znajduje się ikonostas, wykonany w XVIII wieku w warsztacie malarza Michała 
Rudkiewicza, Cerkiew obecnie pełni rolę kaplicy rzymskokatolickiej. 

Dachnów: 

- Cerkiew wzniesiona w 1735 r. Po kilku remontach w latach trzydziestych XX wieku, 
uzyskała ciekawy plan z trójbocznym zamknięciem poszczególnych części i obszerna 
kopułą na skrzyŜowaniu ramion. 

Chotylub: 

- Cerkiew drewniana z 1888 r. o tradycyjnym trójdzielno – podłuŜnym załoŜeniu,  
z dwoma kopułami i piętrową częścią zachodnią. 

- Pozostałości załoŜeń ogrodowych i parkowych z XIX wieku na miejscu 
chotyluskiego dworu oraz leśniczówki. 

Niemstów: 

Pałac Avenariusów, którego budowę rozpoczęto w latach 30-stych XX wieku i przed 
wybuchem wojny nie zdołano ukończyć. Zachowane w dobrym stanie stare mury, 
pokryte kamienną okładzina, świadczą o rozmachu całego załoŜenia, łączącego 
elementy neoklasycyzmu i modernizmu. 

- Kapliczka z późnobarokową rzeźbą św. Jana Nepomucena (w pobliŜu pałacu). 

- Niewielka kapliczka domkowa z 1842 r., w której znajduje się rzeźba św. Floriana  
( w centrum Niemstowa). 

- Cerkiew z 1912 r. Obecnie kościół parafialny. 

 



 
 

16 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Cieszanów na lata 2008-2013 

Nowy Lubliniec: 

- Cerkiew grekokatolicka, wzniesiona w 1908 r. dla czczenia 60-tej rocznicy 
panowania cesarza Franciszka Józefa II. 

- Drewniana biblioteka, istniejąca przy miejscowej szkole, wzniesiona w latach  
30-tych XIX wieku. 

Stary Lubliniec: 

- cerkiew wzniesiona w latach 1926 -1927 o ciekawej dekoracji architektonicznej, 
nawiązującej do rodzimych odmian neostylowych . Obecnie kościół parafialny. 

 Na uwagę zasługują równieŜ zabytki militarne z czasów ostatniej wojny. Na 
terenie Cieszanowa, Nowego Sioła i Dachnów, na dawnej sowiecko – niemieckiej linii 
demarkacyjnej z 1939 r., rozlokowane są  rosyjskie bunkry. Stanowią one fragment 
tzw. Linii Mołotow, budowanej w lata 1940 – 1941. 

 Walorem wypływającym z połoŜenia gminy jest równieŜ to, Ŝe gmina 
Cieszanów jest gminą typowo rolniczą, posiadającą urodzajne gleby. 

 Wśród gruntów rolnych zdecydowanie przewaŜają gleby średnie i dobre, które 
stanowią 90% powierzchni uprawowej badanej gminy. Badanie kompleksów rolniczej 
przydatności gruntów wykazało, Ŝe 75% powierzchni uprawowej stanowi kompleks 
Ŝytni bardzo dobry i dobry. A więc tereny te nadają się do uprawy wszystkich roślin 
zboŜowych oraz okopowych. 

 Gmina Cieszanów jako teren rolniczy słynnej wieloletniego doświadczenia  
w zakresie produkcji rolnej,  zwłaszcza tradycyjnych upraw owoców miękkich – 
truskawek, porzeczek i malin. Niewykorzystana baza surowcowa podnosi walory 
inwestycyjne w zakresie produkcji i przetwórstwa Ŝywności spełniającej najsurowsze 
normy ekologiczne. 

 Kolejnym walorem gminy Cieszanów jest duŜy obszar zajmowany przez lasy, 
które obejmują obszar 38% powierzchni  gminy (8.265 ha). UmoŜliwia to łatwy dostęp 
do materiału drzewnego, a w następstwie rozwój przemysłu drzewnego. Zakłady 
istniejące na terenie gminy, zajmujące się przetworzeniem materiału drzewnego, 
cieszą się duŜym zainteresowaniem i rozwojem. Temu rozwojowi pomaga dobrze 
rozwinięta siec dróg oraz bliskość przejść granicznych w Hrebennym i Korczowej. 

 Bliskość granicy państwa oraz przejść granicznych stwarza korzystne warunki 
do rozbudowy infrastruktury związanej z handlem zagranicznym, turystycznym  
i usługami spedycyjnymi. 

 Cieszanów posiada wodę pitną o najwyŜszych walorach konsumpcyjnych 
pochodzących ze źródeł głębinowych w polance Horynieckiej.  
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Gospodarka rolna 

 Gmina Cieszanów jest gminą typowo rolniczą, ogólna powierzchnia 
gospodarstw rolnych stanowi powierzchnię 10604 ha, co stanowi 48,34 % ogólnej 
powierzchni gminy. 

W indywidualnych gospodarstwach rolnych w gminie zatrudnionych jest 2360 osób,  
a przeciętne gospodarstwo uŜytkuje areał 9,13 ha. 

 

Tabela 4. Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w Gminie Ci eszanów (w %)  

 
Miasto 

Gmina 

 

 

Okres 
Badań 

 

Grunty 
ogółem 

 

UŜytki 
rolne 

 

Grunty 
orne 

 

Sady 

 

Łąki 

 

Pastwiska 

 

Pozostałe 

Miasto 
Cieszanów 

2002 4,9 4,4 2,7 0,0 1,3 0,4 0,5 

2007 4,5 4,0 2,5 0,0 1,2 0,3 0,5 

Gmina 
Cieszanów 

2002 10,9 9,4 5,9 0,1 1,9 1,5 1,5 

2007 10,3 8,9 5,6 0,1 1,8 1,4 1,4 

Miasto  
i Gmina 
Cieszanów 

2002 9,7 8,4 5,2 00,8 1,78 1,28 1,3 

2007 9,13 7,9 5,0 0,08 1,68 1,18 1,22 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz  Urzędu Miasta i 
Gminy Cieszanów. 
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 Tabela 5. Struktura gospodarstw rolnych oraz działek rolnych. 

Miasto 
Gmina 

Okres 
Badań 

Liczba 
gospodarstw 
ogółem 

W tym gospodarstw o powierzchni (ha) Liczba 
działek 
rolnych 
o 1 ha 

 

1 - 2 

 

2 - 5 

 

5 - 7 

 

7 - 10 

 

Ponad 
10 

Miasto  

Cieszanów 

2002 276 108 102 41 13 12 68 

2007 300 106 115 41 11 27 b.d 

Gmina 
Cieszanów 

2002 1118 349 243 257 180 89 244 

2007 1189 348 333 240 146 122 b.d. 

Miasto  
i Gmina 
Cieszanów 

2002 1394 457 345 298 193 101 312 

2007 1489 454 448 281 157 149 b.d. 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz  Urzędu Miasta  
i Gminy Cieszanów. 

 
 
Tabela 6. Struktura u Ŝytkowanych gruntów. 

Miasto 
Gmina 

Powierzchnia 
w ha 

W tym  
Grunty 
pozostałe 

UŜytki rolne Lasy i  

Razem Grunty 
orne 

Sady Łąki Pastwi- 
ska 

grunty 
rolne 

Miasto 
Cieszanów 

1509 1210 748 9 353 100 148 151 

Gmina 
Cieszanów 

20426 10560 6639 78 2153 1690 8209 1657 

Miasto  
i Gmina 
Cieszanów 

21935 11770 7387 87 2506 1790 8357 1808 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie . 
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Działalno ść gospodarcza małych i średnich przedsi ębiorstw. 

Ukształtowana obecnie struktura podmiotowa gospodarki Cieszanowa 
stanowi wynik procesu transformacji systemowej całej gospodarki kraju. 
Wyraźnych efektem tego procesu jest wzrost znaczenia sektora prywatnego. 
Sektor prywatny znacznie przewyŜsza sektor publiczny pod względem 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Wśród podmiotów prywatnych 
przewaŜającą część stanowią podmioty powstałe w wyniku przekształceń 
systemu oraz budowy gospodarki rynkowej. 

Obecnie na terenie gminy Cieszanów największym pracodawcą jest 
Fabryka Mebli w Dachnowie „BLACK RED WHITE”, zatrudniająca ponad 300 
pracowników. 

Na terenie gminy prowadzone są róŜne rodzaje działalności gospodarczej. 
Największy procentowy udział przypada na handel i usługi dla ludności, natomiast 
najmniejszy na produkcję i gastronomię. Ogólna liczba głównych podmiotów 
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie gminy wynosi ok. 
280.  
 

Tabela 7. Struktura rodzajowa pozarolniczej działalno ści gospodarczej na terenie gminy. 

 
L.p. 

 

 

Rodzaj działalności 

 

Liczba podmiotów 

 

Procentowy udział 

1. Produkcja 12 4,4 

2. Usługi dla ludności 66 24,0 

3. Usługi budowlane 46 16,7 

4. Transport 22 8,0 

5. Handel 108 39,3 

6. Gastronomia 9 3,3 

7. Inne 12 4,3 

          Razem 275 100,0 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.  
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Wśród ogólnej liczby kilkunastu waŜniejszych przedsiębiorstw gminy wymienić 
naleŜy największych pracodawców : 

- Fabryka Mebli „BLACK RED WHITE” 
- Zakład produkcji mebli tapicerowanych WALMEB Sp.z.o.o 
- Jar SP .z.o.o. 
- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 
- Zakład Produkcji Drzewnej w Nowym Siole 
- A-W Bau. Usługi Budowlane 
- BEPEMA – Zakład Produkcji Mebli w Biłgoraju. 
 

ZróŜnicowanie Gminy Cieszanów pod względem rozwoju gospodarczego 
jest bardzo wyraźne. Południowa część Gminy – głównie m. Dachnów  
i Cieszanów – skupiają praktycznie cały potencjał przemysłowy, w tym centrum 
rozwoju przemysłu meblarskiego i zdecydowanie przewyŜsza pod tym względem 
typowo rolniczą część północną. 

Rozwój Działalności gospodarczej w gminie Cieszanów uzaleŜniony jest 
w pewnej mierze od funkcjonujących struktur instytucji otoczenia biznesu. 
Otoczenie biznesu powinno stanowić „bazę wyjściową” dla pozyskanych 
inwestycji zagranicznych. Jest równieŜ podstawą do tworzenia inwestycji 
zagranicznych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat to najdynamiczniej rozwijający 
się sektor gospodarki. 

Na terenie gminy funkcjonują grupy producenckie, kółka rolnicze oraz 
Rada Gospodarcza w Cieszanowie, a takŜe organizacja pozarządowa 
„Cieszanowskie Forum Gospodarcze” wspierające lokalne inicjatywy w zakresie 
działalności gospodarczej. Ponadto zaplanowane jest utworzenie agencji rozwoju 
Gminy Cieszanów, która prowadziłaby lokalny inkubator przedsiębiorczości. 
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3. System pomocy społecznej w Gminie Cieszanów . 
Od początku lat dziewięćdziesiątych pomoc społeczna w gminie Cieszanów 

jest waŜnym elementem polityki społecznej państwa. Organizacja systemu pomocy 
społecznej podlega stałym przeobraŜeniom – zmieniają się, bowiem uwarunkowania 
społeczne i gospodarcze, wyznaczające obszar zadań dla tworzących go instytucji. 
Wiele zadań pomocowych zostało przeniesionych  na szczebel powiatu, a nowo 
utworzone powiatowe centra pomocy rodzinie przejęły funkcje wsparcia 
instytucjonalnego, podejmując szczególnie aktualne zadania społeczne (m. in.  
w zakresie rozstrzygania problemów osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych 
oraz prowadzenia interwencji kryzysowej w stosunku do spraw rodzinnych). 

NaleŜy podkreślić, Ŝe w omawianym okresie system pomocy społecznej poszerzony 
został o nowe instytucje. Samorząd powiatowy przejął niektóre zadania  
i kompetencje dotychczas naleŜące do kuratorów oświaty. Do zadań tych zaliczona 
została opieka nad dziećmi jej pozbawionymi w rodzinach zastępczych, opieka nad 
dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-
opiekuńczych oraz pomoc w integracji ze środowiskami osób opuszczających 
placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

Opisane zmiany miały na celu przede wszystkim rozszerzenie zakresu 
moŜliwości rozstrzygania problemów społecznych przez zlokalizowane w pobliŜu 
miejsc ich występowania specjalistyczne instytucje pomocy społecznej. Dały teŜ 
szansę do tworzenia lokalnych programów rozwiązywania problemów społecznych, 
opartych na aktywności mieszkańców i rozeznaniu najdotkliwszych problemów ludzi 
przez funkcjonujących w lokalnych środowiskach pracowników pomocy społecznej. 

Istota podejmowanych w jej obrębie działań sprowadza się do wspierania 
osób i rodzin w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb i przezwycięŜania 
trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie. 
Obejmuje takŜe system działań docelowych, zmierzających do ich usamodzielniania  
i integracji w środowisku. 

Szeroki zakres działań pomocy społecznej powoduje adresowanie jej 
świadczeń nie tylko do osób i rodzin osiągających bardzo niskie dochody, lecz takŜe 
według kryterium specyficznych okoliczności składających się na ich trudną sytuację 
Ŝyciową. Są nimi m. in.: bezrobocie, niepełnosprawność, choroba, brak opieki nad 
dziećmi i ich zaniedbanie, zjawiska patologiczne, bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

Pomoc społeczna na rzecz mieszkańców Gminy Cieszanów realizuje  
3 podstawowe cele: zaspokajanie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych osób i rodzin oraz 
umoŜliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka jak 
równieŜ zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji Ŝyciowych. Zadaniem pomocy 
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społecznej nie jest utrzymanie jednostki i rodziny na granicy zapewniającej minimum 
egzystencji, ale oferowana pomoc powinna stać się instrumentem zmiany ludzkiego 
Ŝycia i głębokich przeobraŜeń funkcjonowania rodziny, by ta mogła z czasem przejąć 
na siebie cięŜar zapewnienia godnych warunków Ŝycia swoim członkom. Z tego 
powodu coraz większego znaczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej nabiera 
profesjonalna praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych. 

Pracownicy socjalni z cieszanowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej posiadają 
odpowiednie przygotowanie zawodowe, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 
Jednak przepisy wykonawcze nakładają na pracowników nieustanne podnoszenie 
swoich kwalifikacji (np.: specjalizacje I i II stopnia). 
 
Tabela 8.  Wykształcenie pracowników socjalnych MGOPS w Cieszan owie.  

Wykształcenie Liczba osób 

wyŜsze 3 

średnie – pomaturalne 1 

Razem 4 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS w Cieszanowie.  

 

Trzech pracowników  socjalnych posiada wykształcenie wyŜsze: 
pedagogiczne, socjologiczne jak równieŜ ze specjalnością pracy socjalnej. Tylko 
jedna osoba legitymuje się wykształceniem średnim – pomaturalnym. Posiada 
dyplom Szkoły Policealnej Pracowników SłuŜb Społecznych. Połowa pracowników 
socjalnych posiada długoletni staŜ pracy w tym zawodzie. Druga połowa natomiast w 
tej dziedzinie działa od kilku do kilkunastu miesięcy. Pomimo róŜnorodności spraw 
występuje spore zapotrzebowanie na świadczenia w rodzaju poradnictwa, 
informowania i interwencji socjalnej wśród klientów pomocy społecznej. Pracownicy 
socjalni wykonują niezmiernie poŜyteczną usługę na rzecz osób i rodzin udzielają im 
bezpłatnie uŜytecznych porad oraz skutecznie interweniują w przypadku, opornego 
czy przewlekłego załatwiania ludzkich spraw. To wszelkie formy pomocy 
niewymiernej. WaŜne jest aby wiedzieć komu pomóc i na ile pomóc, waŜne jest by 
jak najlepiej pomóc swoim klientom. Ludzi skazanych np.: na brak pracy nie moŜna 
dodatkowo skazywać na byle jaką pomoc. 

W ramach swoich kompetencji pracownicy socjalni MGOPS realizują zadania 
zlecone, własne i własne o charakterze obowiązkowym. Przeprowadzają wywiady 
środowiskowe (rodzinne), które pozwalają na diagnozę środowiska rodzinnego,  
przygotowują plan pomocy, udzielają informacji o przysługujących świadczeniach, 
prowadzą pracę socjalną w środowisku społecznym bez względu na posiadany 
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dochód, monitorują efekty podjętych działań czy teŜ udzielają poradnictwa 
specjalistycznego. 

Najserdeczniejszą opieką otoczeni są ludzie starsi, chorzy, samotni  
o najniŜszych dochodach oraz dzieci. Tematem zainteresowania i działania MGOPS 
są:  

- doŜywianie dzieci w szkołach,  

- finansowanie wyjazdów dzieci na wypoczynek, 

- pomoc dla rodziców w wyposaŜeniu dzieci do szkoły, 

- pomoc pienięŜna na zakup odzieŜy, leków i opału na zimę, 

- zasiłki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, 

- świadczenie usług opiekuńczych samotnym i chorym mieszkańcom naszej 
gminy. 

Świadczeniami z pomocy społecznej są:  

1) świadczenia pienięŜne m.in.: 
2. zasiłek stały, 
3. zasiłek okresowy, 
4. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 

2) świadczenia niepienięŜne to m.in.: 
2. praca socjalna, 
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
4. składki na ubezpieczenie społeczne, 
5. posiłek, 
6. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 
7. specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Formy pomocy dla osób wykluczonych społecznie dotyczą przede wszystkim 
trudności ze znalezieniem pracy lub jej utrzymaniem. Trudności te wynikały  
z osobistej sytuacji (np. osoby wychodzące z nałogów, opuszczające więzienia),  
z niskich kwalifikacji lub z długiego okresu pozostawania bez pracy, a takŜe  
z przyczyn takich jak, np.: niepełnosprawność. 

Według Narodowej Strategii Integracji Społecznej (NSIS) wykluczenie 
społeczne – to sytuacja umoŜliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub 
grupie, zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych  
i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny 
sposób.  

Wykluczenie społeczne moŜe występować w róŜnych sferach Ŝycia 
społecznego, nie tylko na rynku pracy, ale teŜ w kulturze, edukacji, w dostępie do 
świadczeń społecznych, w mieszkalnictwie.  
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Często problemy naszych klientów pomocy społecznej nakładają się na siebie, są to, 
np.: kłopoty z kształceniem, ze znalezieniem pracy czy teŜ długotrwałą chorobą. 

Klienci zgłaszający się po pomoc do MGOPS w latach 2005-2007 byli objęci 
róŜnymi formami pomocy materialnej i rzeczowej. 

Udzielone formy pomocy w ramach zadań własnych i własnych obowiązkowych  
w latach 2005-2007 r. kształtowały się następująco: 

Tabela 9. Pomoc w formie zasiłków celowych i w naturze oraz w ramach Rz ądowego Programu „Pomoc 
państwa w zakresie do Ŝywania”  

Lata 
Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 
Liczba rodzin 

Liczba osób w 
rodzinach 

2005 377 262 1 137 

2006 602 320 1 317 

2007 591 276 1 155 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS w Cieszanowie.  

 

Analizując dane z tabeli 9 naleŜy zauwaŜyć, Ŝe w roku 2007 bardzo 
nieznacznie zmniejszyła się ilość osób, które wymagały wsparcia w formie zasiłków. 

Zasiłki te udzielane z budŜetu gminy były przeznaczone przede wszystkim w celu 
zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, miały charakter jednorazowy, między 
innymi: na zakup Ŝywności, leków, opału, odzieŜy, leczenia, drobnych remontów, 
dofinansowania do opłat mieszkaniowych, wymiany dowodu osobistego, zakupu 
ksiąŜek szkolnych, dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego. 

Natomiast zasiłki celowe w ramach programu wieloletniego udzielane były tylko  
i wyłącznie na zakup Ŝywności. 
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Tabela 10. Zasiłki okresowe  

Lata 

Liczba osób, którym 
przyznano 
świadczenie 

Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzinach 

2005 106 106 505 

2006 126 126 594 

2007 106 106 460 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS w Cieszanowie.  
 

Tabela 11. Zasiłki okresowe a ustawowe dysfunkcje.  

Lata Liczba rodzin 
w tym: przyznane z powodu 

bezrobocia długotrwałej choroby niepełnosprawno ści 

2005 106 101 1 4 

2006 126 113 5 8 

2007 106 93 7 6 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS w Cieszanowie.  

 

  Z powyŜszych tabel wynika, Ŝe w 2007 roku liczba rodzin korzystających  
z pomocy okresowej w porównaniu z 2006 r. ma tendencję malejącą. Powodem 
zmniejszania się liczby klientów było polepszenie sytuacji zawodowej a tym samym 
materialno-bytowej klientów pomocy społecznej. Osoby otrzymały pracę interwencyjną 
przy UMiG, w Zakładzie Remontowo-Budowlanym w Zamościu przy budowie kanalizacji 
oraz w nowopowstałym Zakładzie Meblowym  P.P.H.U „BEPEMA”. 

Biorąc pod uwagę powody przyznania świadczenia okresowego najczęstszymi 
przyczynami w latach 2005-2007, które kierowały ludzi w progi Ośrodka Pomocy 
Społecznej było bezrobocie. 

Zjawisko bezrobocia jest jednym z najtrudniejszych problemów 
współczesnego rynku pracy a tym samym pomocy społecznej. Dotyka szerokie kręgi 
społeczne, pociąga za sobą wiele negatywnych zjawisk, zakłóca spokój i poczucie 
bezpieczeństwa. Następuje szybkie zuboŜenie mieszkańców. Ograniczone zasoby 
finansowe rodzin nie wpływają korzystnie na działalność i rozwój sektora prywatnego – 
głównie handlu i usług. 
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  Bezrobocie i jego konsekwencje w postaci biedy negatywnie wpływają na 
integrację mieszkańców. Występowanie długookresowego i wielokrotnego bezrobocia 
powoduje powaŜne skutki psychospołeczne. Klienci pomocy społecznej pozostający 
długo bez pracy mają ograniczone szanse na jej znalezienie. Wynika to w ich 
przypadku z dezaktualizacji ich kwalifikacji i zmian osobowościowych zachodzących 
pod wpływem bezrobocia. 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe znaczne bezrobocie dotyka młodzieŜ miasta i gminy 
Cieszanów, szczególnie pozostającej bez pracy duŜej części absolwentów. Młodzi 
bezrobotni pozostają na utrzymaniu rodziców, pojawia się syndrom braku perspektyw, 
czego konsekwencją jest niepełnosprawność i strach przed przyszłością. 

Tabela 12.  DoŜywianie dzieci i młodzie Ŝy w stołówkach szkolnych. 

Lata 
Liczba osób 

korzystaj ących 
z posiłku - ogółem 

w tym 
na wsi 

 

w tym: 

dzieci do 
7 roku 
Ŝycia 

Uczniowie do czasu 
ukończenia szkoły  
ponadgimnazjalnej 

2005 411 343 10 401 

2006 418 346 33 385 

2007 348 302 43 305 

Źródło : Opracowanie własna na podstawie danych z MGOPS w Cieszanowie.  

 

  Z tabeli 12 wynika, Ŝe liczba osób korzystających z ciepłych posiłków  
w stołówkach szkolnych znacznie obniŜyła się natomiast stopniowo wzrasta chęć 
korzystania z obiadów dzieci najmłodszych. Uczniowie do czasu ukończenia szkoły 
gimnazjalnej przyzwyczajeni do tej formy pomocy korzystają z niej natomiast sytuacja 
zmienia się i liczba posiłków spada w szkołach średnich.  

Tabela 13.Zasiłki stałe. 

Lata 

Liczba osób, którym 
przyznano decyzj ą 

świadczenia 
Liczba osób w rodzinach  

2005 25 78 

2006 25 73 

2007 22 61 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS w Cieszanowie.  
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Zasiłki stałe w ramach zadań zleconych gminie przez okres 3 lat utrzymywały 
się prawie na tym samym poziomie. Mogą z niego korzystać osoby, które są 
niepełnosprawne i posiadają odpowiednie kryterium dochodowe. 

Potrzeby osób niepełnosprawnych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów 
zaspokaja Środowiskowy Dom Samopomocy. Placówka ta jest przeznaczona dla 30 
osób dorosłych chorych psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną oraz 
schorzeniami współistniejącymi. Dom jest otwarty od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7.30 do 15.30. Oferta domu adresowana jest do osób, które z powodu 
niepełnosprawności intelektualnej mają powaŜne trudności w Ŝyciu codziennym oraz 
wymagają pomocy niezbędnej do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym.  

Celem tej placówki jest: 
- podtrzymywanie posiadanych umiejętności Ŝyciowych i ich rozwój, 
- przeciwdziałanie postępującej agresji, 
- działania zmierzające do poprawy funkcjonowania i jakości Ŝycia uczestników 
przez rozwijanie umiejętności, zdolności i zainteresowań pod fachowym okiem 
terapeutów zajęciowych, które są realizowane w pracowniach: plastycznej, 
krawieckiej, rękodzielniczej, kulinarnej, ogrodniczej, stolarskiej, rehabilitacyjnej, 
komputerowej, 
- wskazanie moŜliwości rozwoju i samorealizacji w zaleŜności od predyspozycji, 
uzdolnień i preferencji. 

Tabela 14. Typy rodzin korzystaj ących z pomocy społecznej w latach 2005-2007 w Gmini e Cieszanów 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 

Osoby samotne 22 23 32 

Gospodarstwa 
dwuosobowe 

29 28 31 

Gospodarstwa 
trzyosobowe 

57 59 39 

Gospodarstwa 
czteroosobowe 

95 92 89 

Gospodarstwa 
pięcioosobowe 

97 102 68 

Gospodarstwa 
sześcioosobowe  
i wi ęcej 

116 99 88 
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Rodziny z dzie ćmi  - 
ogółem 

325 291 237 

Rodziny niepełne  - 
ogółem 

6 8 7 

Rodziny emerytów  
i rencistów - ogółem  

79 65 57 

Ogółem liczba 
rodzin 

416 403 347 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS w Cieszanowie.  
 

  Rok 2007 stanowi spadek rodzin korzystających z pomocy społecznej, 
natomiast wzrasta liczba osób samotnych, co z pewnością świadczy o ich wykluczeniu 
społecznym. 
 
 Tabela 15. Powody przyznania pomocy społecznej. 

Powód trudnej sytuacji  
 

Liczba rodzin 

2005 2006 2007 

Ubóstwo 315 290 228 

Sieroctwo 27 29 17 

Bezdomno ść 0 0 0 

Potrzeba ochrony 
macierzy ństwa 

0 0 0 

Bezrobocie 231 207 174 

Niepełnosprawno ść 90 75 84 

Długotrwała lub ci ęŜka 
choroba 48 47 54 

Bezradno ść w sprawach 
opieku ńczo-
wychowawczych i 
prowadzeniu 
gospodarstwa 
domowego - ogółem 

26 25 12 

W tym: rodziny niepełne 6 8 7 
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rodziny wielodzietne 
20 17 5 

Przemoc w rodzinie 1 0 0 

Alkoholizm 25 26 28 

Narkomania 0 0 0 

Trudno ści w 
przystosowaniu do Ŝycia 
po opuszczeniu zakładu 
karnego 

0 0 0 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS w Cieszanowie.  
 

Analizując powody przyznawania pomocy społecznej, wskazano główne 
problemy społeczne, których skuteczne minimalizowanie warunkuje poprawę sytuacji 
społecznej mieszkańców Miasta i Gminy Cieszanów. 

Wśród klientów MGOPS najwięcej osób zwróciło się o pomoc finansową w związku  
z występującym w ich rodzinach ubóstwem. Na drugim miejscu będą rodziny,  
w których problemem społecznym kwalifikującym do korzystania z pomocy społecznej 
jest bezrobocie. W dalszej kolejności były to rodziny, których dotykał problem 
niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby. Sieroctwo zarówno społeczne jak  
i naturalne było równieŜ powodem  udzielania pomocy. 

Najmniej osób i rodzin w porównaniu do powyŜszych dysfunkcji korzystało z powodu 
bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz alkoholizmu.  

Tabela 16. Rzeczywista liczba rodzin i osób obj ętych pomoc ą społeczn ą. 

Lata 

Liczba osób, którym 
przyznano decyzj ą 

świadczenie 
Liczba rodzin 

2005 750 371 

2006 1 236 339 

2007 1 069 298 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS w Cieszanowie.  
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Bud Ŝet na zadania pomocy społecznej. 

  RóŜnorodność nałoŜonych przez ustawodawcę zadań z zakresu pomocy 
społecznej sprawia, Ŝe konieczny jest budŜet zarówno ze strony Gminy jak równieŜ ze 
strony Wojewody. 

 

Tabela 17. Zestawienia środków finansowych wydatkowanych na pomoc społeczna  w latach 2006-2007. 

Lata 

Wielko ść środków finansowych przeznaczonych na 
wypłaty zasiłków zgodnie z ustaw ą o pomocy społecznej 

Bud Ŝet Gminy Bud Ŝet Wojewody  Ogółem 

2006 330 921 62 834 393 755 

2007 361 103 69 939 431 042 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS w Cieszanowie.  
 

Tabela 18. Świadczenia rodzinne w latach 2005 - 2007 

Lata 

Ogółem 
wydatki na 
świadczenia 

rodzinne 

Ogółem 
liczba 

świadcze ń 

Wydatki 
na zasiłki 
rodzinne 

Liczba 
świadcze ń 

Wydatki na 
dodatki do 
zasiłków 

rodzinnych  

Liczba 
świadcze ń 

W tym 
dodatek do 

zasiłków 
rodzinnych 

z tytułu 
urodzenia 

dziecka 

Liczba 
świadcze

ń 

2005 1.465.171 

 

19.872 545.454 11.746 664.455 6.808 17.000 34 

2006 2.122.302 

 

29.080 876.541 17.065 813.416 9.855 56.500 58 

2007 2.305.072 

 

27.715 1.013.532 16.517 849.831 9.014 60.000 60 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS w Cieszanowie.  

 

Ogółem wydatki na świadczenia rodzinne, w tym wydatki na zasiłki rodzinne 
oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z roku na rok sukcesywnie wzrastają. Jest to 
spowodowane coraz większym zuboŜeniem rodzin. Natomiast w 2007 roku ogółem 
liczba świadczeń rodzinnych, w tym liczba zasiłków rodzinnych oraz dodatków do 
zasiłków rodzinnych, pomimo wzrostu wydatków, zmalała w stosunku do roku 2006. 
Największy wpływ na to miało wypłacanie większej liczby zasiłków rodzinnych  
w wysokości 64,00 zł i 68,00 zł, od zasiłków w wys. 48,00 zł.  
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Wzrastają równieŜ wydatki na dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu 
urodzenia dziecka, co oznacza wzrost urodzeń dzieci.  

Tabela 19. Świadczenia opieku ńcze w latach 2005 - 2007  

Lata 

Ogółem 
wydatki na 
świadczenia 
opieku ńcze 

Ogółem 
liczba 

świadcze ń 

Wydatki na 
zasiłki 

piel ęgnacyjne  

Liczba 
świadcze ń 

Wydatki na 
świadczenia 

piel ęgnacyjne  

Liczba 
świadcze ń 

2005 255.262 1.318 155.232 1.078 100.030 240 

2006 358.345 2.086 278.307 1.893 80.038 193 

2007 366.709 2.109 296.919 1.941 69.790 168 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS w Cieszanowie.  

 

Ogółem wydatki na świadczenia opiekuńcze, w tym na zasiłki pielęgnacyjne 
wzrastają, natomiast maleją wydatki na świadczenia pielęgnacyjne. Spowodowane 
jest to tym, Ŝe coraz częściej orzeczenia o niepełnosprawności wydawane przez 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu nie 
kwalifikują dzieci do 16 roku Ŝycia do świadczenia pielęgnacyjnego ( brak 
spełnionych łącznie wskazań 7 i 8 orzeczenia), natomiast po ukończeniu 16 roku 
Ŝycia osoby niepełnosprawne otrzymują przede wszystkim orzeczenia  
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które jednak nie uprawniają do 
przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.  

 

3.1 Identyfikacja podstawowych problemów społecznyc h. 

 Analiza problemów z jakimi borykają się mieszkańcy Gminy Cieszanów 
ukazała, iŜ większość z nich ma charakter społeczny. Pomiędzy określonymi 
problemami zachodzi często związek przyczynowy, np.: bezrobocie powoduje utratę 
środków utrzymania, a takŜe pogłębienie i nawarstwienie innych słabości takich jak: 
spadek aktywności społecznej czy uzaleŜnienia. Identyfikacja problemów stanowi 
jednak podstawę do podejmowania działań w celu ich sukcesywnego rozwiązywania, 
co w efekcie winno zapobiegać marginalizacji oraz wpływać na wyprowadzenie z 
trudnej sytuacji osób, rodzin i społeczności lokalnej. 

Podczas przeprowadzonych warsztatów strategicznych społeczność lokalna 
jako główne problemy społeczne określiła:  

1. Słabą infrastrukturę publiczną 
2. Niską aktywność społeczną 
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3. Rynek pracy (gospodarka) 
4. Słaby system opieki zdrowotnej (zdrowie publiczne) 
5. ZagroŜenia i patologie społeczne 

 
3.1.1 Zjawiska zaliczane do słabej infrastruktury p ublicznej  

- Zły stan dróg, 
- Słabe wykorzystanie potencjału turystycznego, 
- Brak szkoły średniej na terenie gminy. 

Teren gminy Cieszanów  jest  atrakcyjnym miejscem pod względem 
turystycznym. Niestety jest niewypromowany i nieprzygotowany dla masowej 
turystyki. Rozwój tego potencjału wymaga zapewnienia szybkiego i sprawnego 
transportu dla turystów np. poprzez stworzenie: wypoŜyczalni rowerów, kajaków, 
sprzętu sportowego, do łowienia ryb itp. ZauwaŜa się równieŜ potrzebę wybudowania 
miejsc parkingowych w miejscach atrakcyjnych dla turystów. Dla rozwoju turystyki 
niezbędne jest równieŜ przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji 
informacyjnych w róŜnych wersjach językowych. Tylko kompleksowe podejście do 
problemu turystyki spowoduje wzrost przyjazdu turystów, zarówno indywidualnych 
jak i grupowych, a tym samym przyczyni się takŜe do wzrostu liczby miejsc pracy  
w turystyce i zwiększenia dochodów mieszkańców. 

W gminie Cieszanów brakuje równieŜ szkoły średniej, co na pewno byłoby 
duŜym plusem dla całej społeczności lokalnej. W ten sposób „zatrzymalibyśmy” 
przynajmniej część młodzieŜy na naszym terenie. NajbliŜsza szkoła średnia znajduje 
się w promilu 12 km od Cieszanowa. Z jednej strony jest to nieduŜa odległość, ale  
z drugiej strony biorąc pod uwagę fakt, iŜ szkoła ta skupia młodzieŜ z całego powiatu 
lubaczowskiego, utworzenie takiej placówki oświatowej w naszej gminie byłoby 
celowe. Taką potrzebę podnosili na warsztatach uczestnicy spotkań. Jest to równieŜ 
temat pojawiający się na innych spotkaniach ze społeczeństwem. 

Przez teren gminy Cieszanów przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe jak 
równieŜ i gminne. Biorąc pod uwagę ilościowe wyposaŜenie gminy w drogi moŜna 
uznać, Ŝe jest to jej mocna strona. Stan techniczny dróg, brak utwardzonych 
poboczy, brak chodników dla pieszych na terenach zabudowanych, brak obwodnicy 
dla miasta powodują, Ŝe jest to słaba strona w infrastrukturze komunikacyjnej gminy. 
Prace w tym zakresie ciągle trwają, ale potrzeby są jeszcze znaczne.  

3.1.2 Zjawiska zaliczane do niskiej aktywno ści społecznej  
- Niechęć do aktywności społecznej, 
- Brak współpracy pomiędzy NGO. 

 
Na terenie gminy Cieszanów działa 27 organizacji pozarządowych, w tym:  
- organizacje sportowe: 

• Ludowy Klub Sportowy ”Ursus” Dachnów 
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• Miejski Klub Sportowy „Juwenia” Cieszanów 
• Ludowy Klub Sportowy „ZALEW” Stary Lubliniec 
• Uczniowski Klub Sportowy „Meteor” przy Zespole Szkół Publicznych w 

Dachnowie  
• Uczniowski Klub Sportowy „Puma” przy Zespole Szkół Publicznych w 

Cieszanowie 
• Ognisko-Klub Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ”Gwiazda”  

w Cieszanowie 
- stowarzyszenia Ochotniczych StraŜy PoŜarnych: 

• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Nowym Siole 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Cieszanowie 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Kowalówce – śukowie 
• Ochotnicza StraŜ poŜarna w Chotylubiu 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Folwarkach 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Dachnowie 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Niemstowie 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Nowym Lublińcu 

- pozostałe stowarzyszenia: 
• Cieszanowskie Towarzystwo Muzyczne  
• Stowarzyszenie Popularyzacji Miasta i Regionu „śarek” w Cieszanowie 
• Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy przy Parafii PodwyŜszenia KrzyŜa 

Świętego w Dachnowie 
• Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy przy Parafii Świętego Wojciecha  

w Cieszanowie 
• Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie 
• Stowarzyszenie „Strzelec ”w Cieszanowie 
• Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Brusienka” w Cieszanowie 
• Stowarzyszenie „Kresy – Pokolenie Nowych” 
• Towarzystwo Przyjaciół Lublińca 
• Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 

      i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Cieszanowie, 

• Towarzystwo Rolnicze w Cieszanowie 
• Cieszanowskie Forum Gospodarcze 
• Stowarzyszenie Czereśnian 
• Lokalna Grupa Działania „SERCE ROZTOCZA” w Cieszanowie 

 

 PowyŜsze dane pokazują, iŜ liczba organizacji pozarządowych w gminie jest 
znaczna. Uczestnicy warsztatów strategicznych zwrócili jednak uwagę na fakt, iŜ nie 
wszyscy członkowie stowarzyszeń angaŜują się w działania na rzecz swojej 
organizacji i społeczności lokalnej. Podkreślono takŜe problem podejmowania 
współpracy pomiędzy podmiotami: prawie kaŜdy realizuje zadania samodzielnie, 
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chociaŜ sytuacja ta uległa poprawie w 2008 r. przy realizacji wspólnych projektów na 
wykonanie usług społecznych.

 Generalnie jednak liczba Polaków działaj
spada. Jak pokazują wyniki  sonda
11 procent ankietowanych, podczas gdy rok wcze
spośród członków organizacji działa w nich aktywnie. Polacy coraz rzadziej anga
się w działalność społeczn
charytatywne. Według CBOS 
męŜczyźni i osoby z grupy wiekowej 35 
młodzieŜ do 24 roku Ŝycia. 

 Na przełomie ostatnich trzech lat w gminie Cieszanów szczególnie widoczna 
jest aktywność kobiet, które stworzyły własne stowarzyszenie, skupiaj
160 członkiń. Panie podejmuj
organizacji, ale współpracuj
inicjatywą jest takŜe prowadzenie 
przez Towarzystwo Przyjaciół Lubli

3.1.3 Zjawiska zaliczane do rynku pracy (gospodarki)
- Długotrwałe bezrobocie,
- Emigracja ludzi młodych do wielkich miast i zagranic
- Rozpad więzi rodzinnych i społecznych,
- Eurosieroctwo, 
- Niedostateczna ilość gospodarstw agroturystycznych,
- Pogłębiające się zjawisko ubóstwa.

 

Osoby bezrobotne i ich rodziny s
zagroŜoną wykluczeniem i marginalizacj
problemu w Gminie Cieszanów jest emigracja młodych, wykształconych ludzi do 
większych aglomeracji i za granic
rodzinnych i społecznych oraz eurosieroctwo. W odniesieniu do diagnozy stanu 
moŜna zauwaŜyć, Ŝe pomimo niewielkiego wzrostu zatrudnienia ( o 27 osób) w roku 
2007 w stosunku do roku 2006, bezrobocie stanowi nad

Częściowo na rozwiązanie problemu bezrobocia wpłyn
gospodarstw agroturystycznych oparty na wykorzystaniu walorów turystycznych, 
historycznych i przyrodniczych Gminy Cieszanów. Obecnie na naszym terenie 
funkcjonują dwa gospodarstwa tego typu, co nie zaspokaja potrzeb i oczekiwa
mieszkańców i turystów. 

3.1.4 Zjawiska zaliczane do słabego systemu opieki zdrowo tnej
- Słaby dostęp do specjalistycznej opieki medycznej,
- Brak usług specjalistycznych,
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cja ta uległa poprawie w 2008 r. przy realizacji wspólnych projektów na 
wykonanie usług społecznych. 

Generalnie jednak liczba Polaków działających w organizacjach społecznych 
 wyniki  sondaŜu CBOS w 2007 roku nale

t ankietowanych, podczas gdy rok wcześniej - 23 procent. Tylko 7 procent 
ród członków organizacji działa w nich aktywnie. Polacy coraz rzadziej anga

 społeczną, ale coraz chętniej wspierają organizacje i akcje 
CBOS w działalność społeczną najchętniej anga

ni i osoby z grupy wiekowej 35 – 54 lata. Zdecydowanie mniej aktywna jest 
 

ostatnich trzech lat w gminie Cieszanów szczególnie widoczna 
 kobiet, które stworzyły własne stowarzyszenie, skupiaj

. Panie podejmują systematycznie działania nie tylko na rzecz swojej 
organizacji, ale współpracują takŜe z młodzieŜą i osobami starszymi. Cenn

e prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Starym Lubli
przez Towarzystwo Przyjaciół Lublińca. 

Zjawiska zaliczane do rynku pracy (gospodarki)  
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odych do wielkich miast i zagranicę, 
zi rodzinnych i społecznych, 

ść gospodarstw agroturystycznych, 
 zjawisko ubóstwa. 

Osoby bezrobotne i ich rodziny są jedną z grup społecznych szczególnie 
 wykluczeniem i marginalizacją. Konsekwencją wyst

problemu w Gminie Cieszanów jest emigracja młodych, wykształconych ludzi do 
kszych aglomeracji i za granicę. Skutkiem takiego stanu jest czę

rodzinnych i społecznych oraz eurosieroctwo. W odniesieniu do diagnozy stanu 
e pomimo niewielkiego wzrostu zatrudnienia ( o 27 osób) w roku 

2007 w stosunku do roku 2006, bezrobocie stanowi nadal powaŜny problem. 

ązanie problemu bezrobocia wpłynąłby z pewno
gospodarstw agroturystycznych oparty na wykorzystaniu walorów turystycznych, 
historycznych i przyrodniczych Gminy Cieszanów. Obecnie na naszym terenie 

 dwa gospodarstwa tego typu, co nie zaspokaja potrzeb i oczekiwa
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cja ta uległa poprawie w 2008 r. przy realizacji wspólnych projektów na 

cych w organizacjach społecznych 
u CBOS w 2007 roku naleŜało do nich  

23 procent. Tylko 7 procent 
ród członków organizacji działa w nich aktywnie. Polacy coraz rzadziej angaŜują 

 organizacje i akcje 
ętniej angaŜują się 

54 lata. Zdecydowanie mniej aktywna jest 

ostatnich trzech lat w gminie Cieszanów szczególnie widoczna 
 kobiet, które stworzyły własne stowarzyszenie, skupiające ok.  

 systematycznie działania nie tylko na rzecz swojej 
 i osobami starszymi. Cenną 

wietlicy socjoterapeutycznej w Starym Lublińcu 

 z grup społecznych szczególnie 
 występowania tego 

problemu w Gminie Cieszanów jest emigracja młodych, wykształconych ludzi do 
kutkiem takiego stanu jest często rozpad więzi 

rodzinnych i społecznych oraz eurosieroctwo. W odniesieniu do diagnozy stanu 
e pomimo niewielkiego wzrostu zatrudnienia ( o 27 osób) w roku 

Ŝny problem.  

łby z pewnością rozwój 
gospodarstw agroturystycznych oparty na wykorzystaniu walorów turystycznych, 
historycznych i przyrodniczych Gminy Cieszanów. Obecnie na naszym terenie 

 dwa gospodarstwa tego typu, co nie zaspokaja potrzeb i oczekiwań 

Zjawiska zaliczane do słabego systemu opieki zdrowo tnej  
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- Słaby dostęp do specjalistycznej słuŜby zdrowia (stomatologia). 
 
Uczestnicy warsztatów stwierdzili, Ŝe system opieki zdrowotnej w gminie 

Cieszanów jest na nie wystarczającym poziomie. Na naszym terenie w tym zakresie 
prowadzi działalność Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 w Lubaczowie, który świadczy 
usługi w budynku Przychodni w Cieszanowie oraz Punktach Zdrowia w Starym 
Lublińcu, Dachnowie i Niemstowie. W przychodni zdrowia znajduje się punkt poboru 
materiału do badań laboratoryjnych oraz gabinet rehabilitacyjny. Spółka zatrudnia  
w Cieszanowie  czterech lekarzy: w tym dr nauk medycznych, specjalista chorób 
wewnętrznych oraz cztery pielęgniarki, połoŜna i ginekolog.  Na terenie gminy usługi 
świadczą ponadto dwie pielęgniarki środowiskowe. W 2008 r. w Przychodni  
w Cieszanowie zostało przyjętych 16 827 pacjentów oraz 1365 pacjentek w poradni 
ginekologicznej. 

 Podkreślanym przez uczestników warsztatów problemem był bardzo słaby 
dostęp do usług stomatologicznych a takŜe brak dostępu do lekarzy (szczególnie 
pediatry) w godzinach popołudniowych – po godz. 15 usługi w tym zakresie 
świadczone są juŜ tylko w Przychodni w Lubaczowie.  

 

3.1.5 Zjawiska zaliczane do zagro Ŝeń i patologii społecznych  
- Niska aktywność ruchowa wśród dzieci i młodzieŜy, mała oferta zajęć 

pozalekcyjnych, 
- Niewydolność wychowawcza, 
- Niewłaściwe podejście do instytucji małŜeństwa i rodziny, 
- Problem egzystencji osób starszych i ich osamotnienie, 
- Starzenie się społeczeństwa, 
- Starokawalerstwo, 
- Alkoholizm wśród kobiet i młodzieŜy 

 

 Uczestnicy warsztatów jako znaczący problem wskazali naduŜywanie alkoholu 
wśród społeczeństwa; a za szczególnie groźne uznali szerzenie się tego nałogu  
u kobiet i młodzieŜy. Sięganie po uŜywki moŜe być spowodowane brakiem 
odpowiedniego, czynnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieŜy.  
W tej kwestii naleŜałoby poszerzyć ofertę zajęć pozalekcyjnych organizowanych 
przez placówki oświatowe i kulturalne.  

 Problemem okazała się równieŜ niewydolność wychowawcza rodziców, często 
spowodowana róŜnymi obciąŜeniami np. nałogami w rodzinie, pozostawaniem bez 
pracy lub podejmowaniem licznych obowiązków zawodowych. ZauwaŜa się coraz 
większą dezintegrację rodzin, co powoduje, Ŝe źródłem wychowania stają się coraz 
częściej środki masowego przekazu lub nie zawsze pozytywne wzorce rówieśników.  
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 Uczestnicy warsztatów za zjawisko zaliczane do zagroŜeń społecznych uznali 
takŜe starzenie się społeczeństwa a w konsekwencji problem egzystencji osób 
starszych i ich osamotnienie. W związku z rozluźnieniem więzów rodzinnych osoby 
starsze i chore muszą liczyć na wsparcie instytucjonalne jednostek powołanych do 
takich zadań. Rozwiązanie spraw  egzystencyjnych nie załagodzi w pełni problemu. 
Ludzie starsi i samotni chcą czuć się potrzebni i aktywni w społeczeństwie (potrzeba 
przynaleŜności). Cenną inicjatywą jest działający w Cieszanowie Klub Seniora  
i Emeryta; skupia on jednak tylko osoby z terenu miasta. NaleŜałoby podobne wzorce 
przenieść na tereny sołectw lub zintegrować tą grupę społeczeństwa w jeden Klub. 

 Obecni na warsztatach duchowni dostrzegli takŜe problem niewłaściwego 
podejścia społeczeństwa do instytucji małŜeństwa i rodziny. UwaŜają, Ŝe coraz 
częściej do małŜeństwa przystępują osoby młode, czasem nawet niepełnoletnie, 
które nie są gotowi na zawarcie związku małŜeństwa. Często zauwaŜa się 
przedmiotowe traktowanie najwaŜniejszej komórki społecznej jaką jest rodzina.  

Tabela 20. Liczebno ść poszczególnych grup wiekowych osób starszych  
w Gminie Cieszanów  w roku 2007. 

Płeć Wiek Liczba Płeć Wiek Liczba Ogółem  

K
O

B
IE

T
Y

 

60-65 183 

M
Ę
ś

C
Z

Y
Ź

N
I 

60-65 177    360 

66-70 149 66-70 113 262 

71-75 152 71-75 83 235 

76-80 152 75-80 99 251 

81< 141 81< 67 208 

RAZEM: 777 RAZEM: 539 967 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych z ewidencji ludności Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów 
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Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS w Cieszanowie.  
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LEGENDA: 

 

Bezrobocie 

 

 

Długotrwała choroba 

 

 

 Niepełnosprawność 

 

 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

 

 

 Ubóstwo 
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4. Analiza SWOT 
 

Jedną z podstawowych metod strategicznych polegającą na ocenie 
elementów, które naleŜy wykorzystać lub teŜ eliminować podczas realizacji zadań na 
rzecz rozwiązywania problemów społecznych jest analiza mocnych i słabych stron. 

MOCNE STRONY to wszystkie atuty, które w sposób pozytywny wyróŜniają gminę 
wśród innych oraz wspomagają rozwój i osłabiają zagroŜenie. Elementy te naleŜy 
szczególnie pielęgnować i wzmacniać. 

SŁABE STRONY to wszelkiego rodzaju braki oraz ograniczenia mogące utrudnić lub  
uniemoŜliwić realizacje celów strategicznych. Wyartykułowanie tych czynników jest 
szczególnie istotne, poniewaŜ moŜna wówczas podejmować działania mające na 
celu ich wyeliminowanie lub przynajmniej zminimalizowanie. 

Mocne strony : Słabe strony : 

- dobra infrastruktura, 

-silny i dobrze działający samorząd, 

- dobre rozeznanie środowiska 
lokalnego, 

-duŜy potencjał ludności, 

- atrakcyjne połoŜenie, 

- dziedzictwo kulturalne i historyczne, 

-duŜo liderów lokalnych i organizacji  

 pozarządowych, 

- infrastruktura sportowa, 

- walory przyrodnicze, 

- aktywne organizacje pozarządowe, 

- współpraca NGO z samorządem, 

- infrastruktura informacyjna, 

- utworzenie świetlic 
socjoterapeutycznych dla dzieci i 
młodzieŜy szkolnej, 

-wysoki poziom Ŝycia kulturalnego i  
społecznego, 

- dobra infrastruktura techniczna,  

  rekreacyjna i społeczna, 

- bezrobocie, 

- słaby rynek pracy, 

- zuboŜenie społeczeństwa, 

- słaba infrastruktura drogowa, 

- niŜ demograficzny, 

-brak szkolnictwa średniego, 

- niskie zaufanie społeczne,  

- słabo rozwinięta sieć poradnictwa  

   specjalistycznego, 

- zaściankowość społeczeństwa, 

- brak bazy noclegowej i 
gastronomicznej, 

- słaba inwencja lokalnych 
przedsiębiorców,  

- niska aktywność gospodarcza oraz 
społeczna młodzieŜy, 

- niewystarczająca opieka 
specjalistyczna w tym medyczna 
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W toku analizy SWOT ustalono równieŜ szanse i zagroŜenia: 

Szanse : Zagro Ŝenia : 

- wzrost wiedzy społeczeństwa na temat  

  moŜliwości pozyskiwania funduszy, 

- wzrost integracji społecznej, 

- dostępność do szkolnictwa wyŜszego, 

- ulgi dla przedsiębiorców/pracodawców, 

- pozyskiwanie sponsorów, 

- moŜliwość wykorzystania walorów  

  rekreacyjnych gminy, 

- rozwój agroturystyczny, 

- zagospodarowanie zalewu w Starym  

  Lublińcu i Zalewu Pałacowo- 
Parkowego,  w Nowym Siole, 

- rozwój małej i średniej 
przedsiębiorczości, 

- powstanie bazy noclegowo 
gastronomicznej, 

- wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, 

- powstanie zakładów pracy, 

- długotrwałe bezrobocie, 

- migracja młodych wykształconych ludzi 

  do wielkich miast i za granicę, 

- słaba aktywność organizacji 
pozarządowych 

- niechęć do aktywności społecznej, 

- rozpad więzi rodzinnych i społecznych, 

- starzenie się społeczeństwa, 

- wzrost patologii społecznych, 

- alkoholizm, 

- przemoc i agresja dzieci i młodzieŜy 
szkolnej, 

- niewydolność wychowawcza rodziców, 

 
Mocną stroną Miasta i Gminy Cieszanów jest silny samorząd mogący 

sprawnie decydować o kierunku prowadzonej przez gminę polityki społecznej. 

 Elementami sprzyjającymi i będącymi mocną stroną jest równieŜ 

funkcjonująca na terenie miejscowości Stary Lubliniec osiedle świetlica 

socjoterapeutyczna  dla dzieci z rodzin patologicznych. NaleŜy tu zaznaczyć, Ŝe 

dalsze podtrzymywanie tych placówek jak równieŜ tworzenie nowych o podobnych 

profilach będzie niezbędne i konieczne. Wymagać to będzie na pewno dalszego, 

kompleksowego rozeznania potrzeb w środowisku lokalnym jak równieŜ stałej 

współpracy z istniejącymi instytucjami gminnymi i powiatowymi. 

Atutem Gminy Cieszanów są równieŜ liderzy lokalni i aktywne organizacje 

pozarządowe, które mogą odegrać znaczącą rolę w prowadzonej polityce społecznej. 
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 Niestety Miasto i Gmina Cieszanów ma równieŜ wiele słabych stron. Na 

pierwsze miejsce wysuwa się problem z długotrwale występującym bezrobociem, co 

zauwaŜa się bardzo wyraźnie wśród klientów pomocy społecznej. Staje się to bardzo 

niebezpieczne dla następnych pokoleń, poniewaŜ powielają oni roszczeniowość 

postaw i „dziedziczenie” biedy po swoich rodzicach. Dodatkowe miejsca pracy to 

równieŜ w pewnym sensie zapobieganie pewnym patologiom, takim jak alkoholizm 

czy ubóstwo. 

 Zjawisko alkoholizmu na terenie naszej gminy stwarza problem złoŜony  

i trudny do przezwycięŜenia. Bezrobocie jak równieŜ problem alkoholizmu osłabia 

rodziny i jest czynnikiem konfliktogennym. Kolejną słabą stroną gminy jest brak 

stacjonarnego szkolnictwa średniego. 

ZagroŜenia to między innymi narastająca przestępczość, przemoc i agresja 

dzieci i młodzieŜy równieŜ w szkołach, prowadząca do wielu patologicznych sytuacji  

i stanów. Dodatkowo sytuacja taka jest niebezpieczna poniewaŜ, przy wysokim 

poziomie bezrobocia młodzi ludzie, często nieletni popadają w konflikt z prawem. 

 W rodzinach zaburzonych, rodzicom brakuje umiejętności tworzenia 

właściwego klimatu Ŝycia rodzinnego, właściwych wzorców, dawania poczucia 

bezpieczeństwa. 

 Brak specjalistycznej opieki medycznej staje się utrudnieniem dla rodzin 

najsłabiej sytuowanych jak równieŜ osób w wieku starczym. NaleŜy podkreślić, Ŝe 

szczególnie ta ostatnia grupa ludzi boryka się z utrudnionym kontaktem ze 

specjalistami takimi jak: okulista, laryngolog, kardiolog, rehabilitant, pulmonolog  czy 

inni. 
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5. Kierunki rozwoju gminy  
 
5.1 Wizja rozwoju społecznego Gminy Cieszanów. 
 
Gmina Cieszanów to zintegrowana społeczno ść zadowolonych ludzi, 
korzystaj ących z lokalnych zasobów ceni ących warto ść pracy i wysoki komfort 
Ŝycia 
 
5.2 Cele główne i szczegółowe. 
 

Podczas cyklu warsztatów wyłoniono i określono najwaŜniejsze cele strategiczne, 
które następnie zostały ocenione przez uczestników i zhierarchizowane zgodnie  
z potrzebą wdraŜania. 
 

� Cele główne: 
I. Poprawa rynku pracy 
II. Poprawa warunków Ŝycia społecznego  
III. Podniesienie poziomu zdrowia publicznego 
IV. Przeciwdziałanie zagroŜeniom i patologiom 

 
I. Poprawa runku pracy 
 
Cele szczegółowe: 

• Przeciwdziałanie bezrobociu oraz pomoc na rzecz osób bezrobotnych 
• Podnoszenie kwalifikacji ludności 
• Wspieranie drobnej przedsiębiorczości 
• Tworzenie sprzyjających warunków rozwoju istniejących firm 
• Spółdzielczość socjalna 
• Promocja zasobów turystycznych 

 
Zadania: 
- stworzenie punktów doradztwa prawnego i finansowego dla nowo powstających  
i istniejących juŜ małych i średnich przedsiębiorstw, 
- organizowanie szkoleń i kursów zawodowych, 
- promocja turystyki i podejmowanie działań w kierunku tworzenia gospodarstw 
agroturystycznych, 
- prowadzenie róŜnych form wsparcia i aktywizacji dla osób które mają problem  
z podjęciem aktywności zawodowej, 
- wspieranie działań na rzecz poszukiwania i promocji produktów regionalnych. 
- organizacja prac społecznie-uŜytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, 
staŜu, przygotowania zawodowego dla osób bezrobotnych, 
- organizacja kursów językowych poza programem nauczania. 
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Wskaźniki produktu: 
-  produkty regionalne, 
-  szkolenia i kursy zawodowe, 
-  usługi prawne i finansowe, 
-  gospodarstwa agroturystyczne, 
-  podjęcie zatrudnienia  
- prace społecznie-uŜytecznych, prace interwencyjne, roboty publiczne, staŜ, 
przygotowanie zawodowe, 
-  kursy językowe 
 
Wskaźnik rezultatu 1: 
- przeszkolenie 20 osób, 
- udzielenie 25 porad prawnych i finansowych, 
- wzrost liczby turystów odwiedzających gminę Cieszanów o 20%, 
- spadek osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej, 
- wypromowanie 3 produktów regionalnych. 
- zatrudnienie 20 osób bezrobotnych w ramach prac społecznie-uŜytecznych, prac 
interwencyjnych, robót publicznych, staŜu, przygotowania zawodowego. 
- zorganizowanie jednego kursu językowego dla grupy 10 osób 
 
II. Poprawa warunków Ŝycia społecznego 
 
Cele szczegółowe: 

• Poprawa infrastruktury publicznej i społecznej 
• Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym 
• Rozwój i promocja aktywności fizycznej- sportu 
• Działania wspierające utworzenie szkolnictwa średniego 
• Tworzenie świetlic i wspieranie istniejących 
• Tworzenie alternatywnych form wypoczynku i rekreacji przy szkołach i klubach 

sportowych 
• Zwiększenie współpracy organizacji pozarządowych 
• Aktywizacja róŜnych grup wiekowych 
• Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego 

 
Zadania:  
-  utworzenie szkoły średniej w Cieszanowie, 
-  organizacja świetlic lub form świetlicowych na terenie gminy 
-  organizacja wyjazdów kulturalno-rekreacyjnych, 
-  organizacja zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych oraz kulturalno -patriotycznych 
-  organizacja aktywnego wypoczynku zimowego i letniego, 
                                                           
1
 Liczbowe wartości wskaźników zostały przyjęte na okres jednego roku (rok 2009). 
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- stworzenie punktu wolontariatu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych  
i starszych, 
- utworzenie gminnego klubu seniora na podbudowie istniejącego klubu seniora  
w mieście, 
-   podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społeczeństwa 
- podejmowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi na rzecz 
realizacji wspólnych projektów, 
-  organizacja spotkań wielopokoleniowych mających na celu przekazywanie tradycji  
i wspomnień, wymiana doświadczeń, 
-  utworzenie ścieŜek rowerowych i dydaktycznych, organizacja rajdów rowerowych. 
 
Wskaźniki produktu: 
- szkoła średnia w Cieszanowie, 
- świetlica lub forma świetlicowa, 
- zajęcia i imprezy rekreacyjno-sportowe oraz kulturalno –patriotyczne, 
- wyjazdów kulturalno-rekreacyjnych, 
- kolonie, półkolonie, obozy, 
- punkt wolontariatu, 
- gminny klub seniora, 
- wspólne podejmowanie działań, 
- projekty realizowane wspólnie przez organizacje pozarządowe, 
- spotkania wielopokoleniowe, 
- ścieŜki rowerowe i dydaktyczne oraz rajdy rowerowe. 
 
Wskaźnik rezultatu 2: 
- ukończenie szkoły średniej w Ciesznowie przez 50 absolwentów, 
- objęcie opieką świetlicowa 15 osobowej grupy dzieci z rodzi  dysfunkcyjnych, 
- zorganizowanie 5 wyjazdów kulturalno-rekreacyjnych, 
- zajęcia rekreacyjno -sportowe dla 100 uczniów i  3 imprez rekreacyjno-sportowych 
oraz 2 imprez kulturalno-patriotycznych, 
- zorganizowanie 1 półkolonii, 2 wycieczek, 3 obozów, 
-  podjęcie aktywności woluntarystycznej przez minimum 5 osób, 
-  skupienie wokół gminnego klubu seniora grupy 60 osób, 
-   zrealizowanie dwóch wspólnych projektów, 
- zorganizowanie dwóch spotkań wielopokoleniowych, 
- jedna ścieŜka rowerowa i jedna ścieŜka dydaktyczna, dwa rajdy rowerowe. 
 
III. Podniesienie poziomu zdrowia publicznego 
Cele szczegółowe: 

• Podniesienie poziomu świadomości dbania o zdrowie 
• Ułatwienie dostępu do opieki zdrowotnej i specjalistycznej  

                                                           
2
 Liczbowe wartości wskaźników zostały przyjęte na okres jednego roku (rok 2009). 
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• Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej 
• Poprawa jakości Ŝycia ludzi starszych, wspieranie aktywności tych osób i ich 

rodzin 
• Promocja aktywnego spędzania czasu 

 
Zadania: 
-  organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, 
-  wzbogacenie oferty usług specjalistycznych, 
- organizacja imprez, spotkań i wyjazdów promujących zdrowy tryb Ŝycia oraz 
aktywne spędzanie czasu, 
- organizacja konkursów o tematyce prozdrowotnej,  
- organizacja warsztatów związanych z rozwojem róŜnorodnych zainteresowań w tym 
np.: kulinarnych, plastycznych, muzycznych, technicznych, tanecznych, hafciarskich, 
obrzędowych. 
 
Wskaźniki produktu: 
- szkolenia pierwszej pomocy, 
- usługi specjalistyczne, 
- imprezy, spotkania i wyjazdy promujące zdrowy tryb Ŝycia, 
- konkursy o tematyce prozdrowotnej 
- warsztaty zajęciowe, 
Wskaźnik rezultatu 3: 
- przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy 25 osób, 
- podjęcie współpracy z dwoma specjalistami, 
- jedna impreza i dwa spotkania, cztery wyjazdy promujące zdrowy tryb Ŝycia, 
- przeprowadzenie dwóch konkursów o tematyce prozdrowotnej, 
- organizacja dwóch warsztatów zajęciowych, 
 
IV. Przeciwdziałanie zagro Ŝeniom i patologiom 
Cele szczegółowe: 

• Wspieranie rodzin zagroŜonych wykluczeniem społecznym 
• Podjęcie działań ratunkowych i łagodzenie skutków ubóstwa 
• Organizowanie wsparcia na rzecz osób i rodzin z problemem alkoholowym 
• System wsparcia na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych problemem sieroctwa -

eurosieroctwa  
• Organizowanie atrakcyjnych form wypoczynku 
• Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 
• Zwiększenie współpracy między rodzicami a szkołą 
• Zwiększenie dostępu do informacji i wiedzy wśród ludzi młodych, słuŜących 

ich rozwojowi 
 

                                                           
3
 Liczbowe wartości wskaźników zostały przyjęte na okres jednego roku (rok 2009). 
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Zadania: 
-  organizacja Dnia Rodziny i Dnia Dziecka 
- organizacja warsztatów i pikników, festynów dla rodzin  pozwalających na 
pogłębienie wzajemnych więzi, 
-  organizacja spotkań z pedagogiem i psychologiem, 
- organizacja czasu wolnego poprzez utworzenie kółek hobbistycznych lub 
zainteresowań np.: kółko warcabowe, kółko rzeźbiarskie, kółko malarskie, 
kółko hafciarskie, kółko bukieciarskie, kółko rękodzielnicze, kółko historyczne 
- organizacja i promocja wolontariatu, 
 
Wskaźniki produktu: 
- Dzień Rodziny i Dzień Dziecka, 
- spotkania dla rodzin, 
- spotkania  z pedagogiem i psychologiem, 
- utworzenie kółek hobbistycznych lub zainteresowań, 
- ilość wolontariuszy, 
 
Wskaźnik rezultatu 4: 
- zorganizowanie jednego Dnia Dziecka i jednego Dnia Rodziny, 
- zorganizowanie trzech spotkań dla rodzin, 
- zorganizowanie dwóch spotkań z pedagogiem i psychologiem, 
- utworzenie dwóch kółek hobbistycznych lub zainteresowań, 
- 3 wolontariuszy. 
 
 
 
 
  

                                                           
4
 Liczbowe wartości wskaźników zostały przyjęte na okres jednego roku (rok 2009). 
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3. Podniesienie poziomu 
zdrowia publicznego 

4.   Przeciwdziałanie zagroŜeniom 
i patologiom 

 

2. Poprawa 

warunków Ŝycia społecznego 

1. Poprawa rynku 
pracy 

 

Wizja 

Cele główne 

 

 

 

 

 

Cele 

szczegółowe 

Gmina Cieszanów to zintegrowana społeczność zadowolonych ludzi, korzystających z lokalnych zasobów ceniących wartość pracy                 
i wysoki komfort Ŝycia 

 

1.1 Przeciwdziałanie 
bezrobociu oraz pomoc 
na rzecz osób 
bezrobotnych 

1.2  Podnoszenie 
kwalifikacji ludności 

 

1.3 Wspieranie drobnej 
przedsiębiorczości 

 
1.4 Tworzenie 
sprzyjających warunków 
rozwoju istniejących firm 

2.1 Poprawa 
infrastruktury 
publicznej i 
społecznej 

2.2 Integracja osób 
niepełnosprawnych 
w środowisku 
lokalnym 

1.6 Promocja zasobów 
turystycznych 

 

3.1 Podniesienie poziomu 
świadomości dbania o 
zdrowie 

 

3.2 Ułatwienie dostępu do 
opieki zdrowotnej i 
specjalistycznej  

 

3.3 Prowadzenie 
profilaktyki zdrowotnej 

 

3.4 Poprawa jakości Ŝycia 
ludzi starszych, wspieranie 
aktywności tych osób i ich 
rodzin 

2.6  Tworzenie 
alternatywnych form 
wypoczynku i rekreacji 
przy szkołach i klubach 
sportowych 

 

4.1 Wspieranie rodzin zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym 

4. 2 Podjęcie działań ratunkowych i 
łagodzenie skutków ubóstwa 

2.7 Zwiększenie 
współpracy organizacji 
pozarządowych 

 
4.4 System wsparcia na rzecz dzieci i 
rodzin dotkniętych problemem 
sieroctwa – euro sieroctwa  

4.3 Organizowanie wsparcia na rzecz 
osób i rodzin z problemem 
alkoholowym 

3.5  Promocja aktywnego 
spędzania czasu 

 

2.8  Działania na rzecz 
poprawy 
bezpieczeństwa 
publicznego 

1.5 Spółdzielczość 
socjalna 

 

2.3 Rozwój i 
promocja 
aktywności 
fizycznej- sportu 

2.4 Działania 
popierające 
utworzenie 
szkolnictwa 
średniego 

2.5 Tworzenie 
świetlic i wspieranie 
istniejących 

 

4.5 Organizowanie atrakcyjnych form 
wypoczynku 

4.6  Wsparcie psychologiczno - 
pedagogiczne 

4.7 Zwiększenie współpracy  między 
rodzicami a szkołą 

4.8 Zwiększenie dostępu do 
informacji i wiedzy wśród ludzi 
młodych, słuŜących ich rozwojowi  

2.9 Aktywizacja 
róŜnych grup 
wiekowych 

 



  6. Zarządzanie realizacj ą strategii. 

 
6.1.  System zarz ądzania realizacj ą strategii.  

 
System zarządzania realizacją strategii określa organizację, zasady i sposoby 

wdraŜania jej zapisów. Jest on waŜnym elementem planowania strategicznego  
i operacyjnego, który decyduje o dynamice procesu realizacji strategii. Stworzenie 
systemu zarządzania realizacją strategii spowoduje, iŜ dokument ten będzie 
opracowaniem „Ŝywym”.  
 
System ten tworzą powiązane ze sobą podmioty zarządzające realizacją Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych: 
 

� Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów – odpowiedzialny za wdraŜanie 
strategii. Powołuje Koordynatora WdraŜania Strategii ( Kierownik Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie) oraz Zespół 
WdroŜeniowy.  
 

� Rada Miejska w Cieszanowie - pełni bieŜący nadzór nad realizacją strategii, 
czuwa aby przy tworzeniu budŜetu gminy uwzględniany był roczny plan 
realizacji strategii, prowadzi akcję informacyjną i promocyjną, uchwala 
strategię oraz zmiany tego dokumentu. 

 
� Zespół Wdro Ŝeniowy  - organ o charakterze operacyjnym, w jego skład 

wchodzą - Koordynator WdraŜania Strategii (przewodniczący zespołu) oraz 
czterech koordynatorów celów strategicznych (głównych). Zadaniem Zespołu 
WdroŜeniowego jest koordynacja wdraŜania poszczególnych celów oraz 
podawanie wskaźników ich realizacji. 
 

� Koordynator Wdra Ŝania Strategii  – odpowiedzialny za nadzór nad procesem 
wdraŜania Strategii oraz funkcjonowanie Zespołu WdroŜeniowego  
i Zespołów Zadaniowych określonych przez Zespół WdroŜeniowy. 
 

 Koordynator wdra Ŝania strategii 

- zapewnia, aby kaŜdy z koordynatorów celów  posiadał aktualną wersję 
strategii oraz roczny plan realizacji strategii, 

- gromadzi dokumentację związaną ze strategią, zbiera informacje określające 
postępy w realizacji strategii, 

- prowadzi monitoring realizacji strategii z wykorzystaniem systemu wskaźników 
określonych w strategii, 

- współorganizuje spotkania Cieszanowskiego Forum ds. Społecznych -
społeczny zespół liderów, rad sołeckich oraz przedstawicieli podmiotów 
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funkcjonujących na terenie gminy. Po kaŜdym z zebrań opracowuje raport  
z realizacji strategii, który następnie szeroko upowszechnia, prowadzi akcję 
informacyjną i promocyjną, 

- przygotowuje kompletne informacje dotyczące koordynowanego zakresu oraz 
gromadzi na bieŜąco dane gminy, niezbędne do aktualizacji SRPS, 

- opracowuje, bądź aktualizuje plany operacyjne/harmonogramy prac zespołów  
i realizacji działań, 

- przedkłada plany operacyjne/harmonogramy do zatwierdzenia przez 
Burmistrza, 

- opracowuje sprawozdania z realizacji zadań w obrębie właściwego celu 
strategicznego, 

- sprawuje opiekę nad tym, aby zapisy strategii były uwzględniane w innych 
dokumentach strategicznych gminy. W przypadku aktualizacji pozostałych 
dokumentów strategicznych stosowne zmiany winny być uwzględniane 
równieŜ w niniejszej strategii. 
 

Cieszanowskie Forum ds. Społecznych  - nieformalna grupa społeczna 
funkcjonująca przy Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, będąca ciałem doradczym  
i opiniotwórczym, która poprzez wspólną pracę na warsztatach tworzyła strategię. 
Skład Forum nie jest określony osobowo lecz reprezentatywnie (sołectwa, grupy 
wiekowe, zawodowe, społeczne np. kobiety/męŜczyźni itp.). Zasady pracy Forum 
powinny zostać wypracowane przez jego uczestników na kolejnym jego spotkaniu  
i przedłoŜone do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

 

6.2 Monitoring strategii. 
Dla zapewnienia realizacji dokumentu i prawidłowości przebiegu działań 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów  przedstawiany będzie raport o charakterze 
rocznym z działań podejmowanych dla rozwiązania problemów wskazanych  
w SRPS. Odpowiedzialnym za przygotowanie raportu będzie Koordynator wraz  
z Zespołem WdroŜeniowym. Raport ten będzie zawierał przegląd  celów i zadań 
strategicznych oraz postępów i trudności w realizacji strategii. 

Elementem monitoringu będą takŜe przeprowadzane badania opinii  
społecznej, które będą słuŜyć lepszej ocenie wybranych zadań. Badania te będą 
podejmowane poprzez przeprowadzanie ankiet wśród mieszkańców, oraz za 
pośrednictwem stron internetowych. 
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6.3  System aktualizacji strategii. 

Przemiany społeczne i rodzące się w związku z tym nowe problemy wymagają 
stworzenia systemu aktualizacji strategii, który zakłada wprowadzanie zmian  
w dokumencie strategicznym.  

System ten tworz ą powi ązane ze sob ą podmioty odpowiedzialne za aktualizacj ę 
Strategii Rozwi ązywania Problemów Społecznych: 

-   Zespół WdroŜeniowy – dokonuje rocznej oceny strategii na podstawie przyjętych   
   wskaźników i przedkłada raport z oceny do wiadomości Burmistrzowi Miasta  
   i Gminy Cieszanów oraz Cieszanowskiemu Forum ds. Społecznych 
- Koordynator wraz z partnerem społecznym (Cieszanowskie Forum ds. 
Społecznych)- dokonują analizy raportu, diagnozują nowe problemy, szukają 
środków zaradczych 
- Koordynator – proponuje wprowadzenie zmian w dokumencie strategicznym  
w oparciu o raport z oceny i diagnozę problemów 
-   Cieszanowskie Forum ds. Społecznych – opiniuje proponowane zmiany 
-   Rada Miejska w Cieszanowie – zatwierdza zmiany 
-  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie – upowszechnia    
wprowadzone zmiany  

 
 SRPS będzie poddawana przegl ądowi i aktualizacji odmiennie dla 
poszczególnych cz ęści dokumentu:  

- część strategiczna (wizje, cele główne i szczegółowe) będzie poddawana 
przeglądowi oraz aktualizacji w cyklu kadencji władz samorządowych  
z przesunięciem okresu objętego planowaniem o kolejne cztery lata, 
- część programowa (działania/zadania) będzie poddawana przeglądowi i aktualizacji 
co roku. 
 
 Propozycje zmian zapisów strategicznych będą opracowane na kaŜdy kolejny 
rok do końca października roku poprzedzającego i przedłoŜone do zatwierdzenia 
przez Radę Miejską w Cieszanowie. 
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6.4  Etapy wdra Ŝania strategii. 

 

Etap I  Rada Miejska w Cieszanowie przyjmuje w formie uchwały: Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych jako wyznacznik kierunków rozwoju 
społecznego miasta i gminy  Cieszanów na lata 2008 – 2013.  

Etap II  

 

Etap III 

 

 

Etap IV 

Burmistrz Miasta i Gminy powołuje Koordynatora ds. wdraŜania SRPS . 

 

Koordynator ds. wdraŜania SRPS powołuje zespół wdroŜeniowy i wyznacza 
koordynatorów celów strategicznych. 

 

1. Na podstawie Strategii opracowuje się  Plany WdraŜania zawierające 
projekty i zadania realizacyjne na lata 2009, 2010-2011, 2012-2013. 
Plan Działania określa równieŜ wielkość i źródło nakładów na 
poszczególne projekty z określeniem harmonogramu ich realizacji. 

2. Plany WdraŜania przyjmowane  są Zarządzeniem Burmistrza 
Cieszanowa 

Etap V Realizacja poszczególnych, ustalonych w Planie WdraŜania projektów 
i zadań. 

Etap VI  Koordynator dokonuje bieŜącej kontroli realizacji projektów i zadań 
realizacyjnych w zakresie: 

-dotrzymania terminów realizacji 

-stopnia osiągania rezultatów 

-zgodności z budŜetem 

Etap VII  Na bazie przyjętych wskaźników monitorowania Koordynator Strategii 
przygotowuje corocznie raport o stanie realizacji Strategii na podstawie 
opracowań przygotowanych przez koordynatorów celów szczegółowych/ 
realizatorów poszczególnych działań.  

Etap VIII  Opracowany raport podlega zaopiniowaniu przez Cieszanowskie Forum ds. 
Społecznych. Forum dokonuje przeglądu celów strategicznych zgłaszając 
ewentualne korekty tych celów oraz proponuje ewentualne zmiany w Planie 
WdraŜania.  
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6.4.1. Cechy programów i projektów 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych będzie skuteczna,  
o ile jej realizatorzy znajdą zasoby umoŜliwiające budowę i realizację programów 
celowych zgodnych z przyjętymi kierunkami działań. Programy moŜna realizować  
w okresach rocznych, dłuŜszych lub krótszych, w zaleŜności od charakteru danego 
projektu.  

W realizacji projektów znaczenie będą miały pozyskiwane środki zewnętrzne 
oraz te, które Rada Miejska w Cieszanowie rocznie będzie przeznaczała na ten cel. 
Projekty moŜna realizować w ramach własnych zasobów samorządu lub poprzez 
organizacje pozarządowe oraz inne instytucje i podmioty gminne i zewnętrzne. 

Projekty i programy realizowane w ramach strategii powinny być zgodne 
z przyjętymi celami. Ponadto powinna je cechować: 

1. Efektywno ść – jest to jedna z najbardziej poŜądanych cech polityki społecznej  
i jednocześnie kryterium jej oceny. Jest to relacja między osiągniętymi bądź 
planowanymi celami (korzyściami) danego działania  
a ponoszonymi lub planowanymi nakładami. MoŜna tego dokonać dwoma 
sposobami: osiągając maksymalny stopień realizacji celu przy danym nakładzie 
zasobów (zwiększenie wydajności) lub uŜywając minimalnego nakładu środków, by  
w jak największym stopniu zbliŜyć się do realizacji celu (oszczędzanie zasobów). 
Efektywne programy, realizowane w ramach strategii, rozwiązują jedną kwestię 
społeczną, nie przyczyniając się do powstania nowych. SłuŜą zachowaniu równowagi 
między interesami róŜnych grup społecznych oraz podnoszą poziom zaspokajania 
potrzeb społeczeństwa, oszczędnie i wydajnie dysponując posiadanymi środkami. 

2. Skuteczno ść – jest to zgodność między stanem rzeczy, określanym jako skutek 
danego działania, a zakładanym celem. Skuteczność jest stopniowalna: za 
skuteczne uznaje się nie tylko działania, których skutki są toŜsame z celem, ale i te, 
które zbliŜają do jego osiągnięcia. Skuteczność jest oceną, dla której punktem 
odniesienia jest wzorzec stanu docelowego. Ten stan docelowy w polityce społecznej 
moŜe być postrzegany bardziej konkretnie – jako poŜądane i zaplanowane zmiany w 
jakiejś dziedzinie Ŝycia społecznego (np. ograniczanie obszarów biedy). 

3. Celowo ść – jest to cecha oznaczająca dotarcie z danym programem do 
środowiska osób rzeczywiście go potrzebujących. Ocena celowości powinna się 
opierać na rzetelnie przeprowadzonej diagnozie problemu. 
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6.4.2. Zarys koncepcji projektowych. 

W trakcie prac nad dokumentem strategicznym skonstruowano poniŜej 
prezentowane projekty. Przedstawione zostają na zasadzie banku pomysłów i będą 
moŜliwe do realizacji, jeśli projektodawcy uzyskają niezbędne do ich realizacji środki 
finansowe. 

I.  Poprawa rynku pracy 
II. Poprawa warunków Ŝycia społecznego  
III. Podniesienie poziomu zdrowia publicznego 
IV. Przeciwdziałanie zagroŜeniom i patologiom 

 

Projekt 1 

Poprawa rynku pracy  

„Nowy zawód szans ą dla ciebie”  

Miejsce realizacji projektu: Teren gminy Cieszanów 

Wnioskodawca: stowarzyszenie – Cieszanowskie Forum Gospodarcze 

Cele:   

- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych. 

Cele szczególne:  

- Zmniejszenie bezrobocia, 

- Aktywizacja osób bezrobotnych, 

Beneficjenci: 

- Osoby długotrwale bezrobotne (powyŜej 1 roku), 

- Osoby korzystające z pomocy społecznej, 

Zadania: 

1. Zarządzanie projektem: 

- sprawozdawczość, 

- obsługa finansowa, 

- monitoring, 

- ewaluacja ( Ankiety, wywiad, itp.) 
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2. Promocja 

- informowanie mieszkańców, 

- zamieszczenie artykułu w prasie lokalnej po zakończeniu projektu 

3. Nabór uczestników projektu. 

4. Zakup materiałów i sprz ętów potrzebnych do realizacji projektu 

5. Organizacja  i przeprowadzenie kursów i szkole ń 

6. Zajęcia aktywizuj ące 

Wskaźniki produktu:  

-  jeden kurs zawodowy -  3 osoby 

Wskaźniki rezultatu: 

- zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych dla trzech osób 

Harmonogram: 

- Pozyskanie uczestników (2 tygodnie), 

-  Kursy i szkolenia (4 miesiące), 

- zajęcia aktywizujące (2 tygodnie) 

- Ankieta ewaluacyjna, 

 

Projekt 2 

Poprawa warunków Ŝycia społecznego  

„Z muzyka przez Ŝycie”  

Miejsce realizacji projektu:  Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie 

Wnioskodawca:  Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie 

Cele: 

- Upowszechnianie kultury 

- Kultywowanie tradycji orkiestr dętych 

- Wyrównanie szans edukacyjnych 

  



 
 

56 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Cieszanów na lata 2008-2013 

Beneficjenci: 

- dzieci i młodzieŜ z terenu gminy Cieszanów (15 osób) 

Zadania: 

1. Zarządzanie projektem: 

- sprawozdawczość, 

- obsługa finansowa, 

- monitoring, 

- ewaluacja ( Ankiety, wywiad,) 

2. Promocja 

- informowanie o projekcie 

- zamieszczenie artykułu w prasie lokalnej po zakończeniu projektu 

3. Nabór uczestników projektu. 

4. Zakup sprz ętu muzycznego 

5. Organizacja warsztatów 

7. Uczestnictwo w warsztatach muzycznych: 

-  nauka gry na instrumentach dętych 

- wspólne zajęcia z zaproszonymi gośćmi (muzykami) 

Wskaźniki produktu:  

- 10 spotkań – ( dwie grupy i kaŜda 10 osób) 

- zakup kompletu instrumentów dętych, 

- zajęcia warsztatowe z zaproszonymi gośćmi (muzykami) – 72 godz. 

Wskaźniki rezultatu: 

- zagospodarowanie czasu wolnego dla 15 osób 

-  wykształcenie cech charakteru: upór, siła woli 

- objęcie zajęciami dzieci i młodzieŜy – 15 osób/28h 

Harmonogram: 

- pozyskanie uczestników – 2 tygodnie 

- zakup instrumentów ( 2 tygodnie) 
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- cykl warsztatów ( 10 tygodni -  2 grupy szkoleniowe, 2 godz. tygodniowo) 

 

Projekt 3 

Poprawa warunków Ŝycia społecznego  

„Poznaj swój region”  

Miejsce realizacji projektu:  Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Popularyzacji Miasta i Regionu „śarek” w 
Cieszanowie 

Cel:  

- Integracja pokoleń, 

- Poznanie historii i walorów turystycznych swojego regionu, 

- Promocja aktywnego spędzania czasu, 

Beneficjenci: 

- Seniorzy – 30 osób 

- MłodzieŜ szkolna – 30 osób 

Zadania: 

1. Zarządzanie projektem: 

- sprawozdawczość, 

- obsługa finansowa, 

- monitoring, 

- ewaluacja ( Ankiety, wywiad,) 

2. Promocja 

- rozpropagowanie informacji o projekcie wśród mieszkańców gminy, 

- zamieszczenie artykułu w prasie lokalnej po zakończeniu projektu 

3. Zakup materiałów i sprz ętu potrzebnego do przeprowadzenia spotka ń 

4. Organizacja spotka ń 

5. Uczestnictwo w spotkaniach 

6. Rajdy rowerowe po szlakach historycznych 

7. Przeprowadzenie konkursu na reporta Ŝ na wspomnienia z okresu wojny 
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Harmonogram: 

- rekrutacja uczestników projektu – 2 tygodnie 

- organizacja rajdów i spotkań – 3 miesiące 

- zorganizowanie i rozstrzygnięcie konkursu – 1 miesiąc 

 

Projekt 4 

Podniesieni poziomu zdrowia publicznego  

„ W zdrowym ciele zdrowy duch”  

Miejsce realizacji projektu:  Teren Miasta i Gminy Cieszanów 

Wnioskodawca: organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne Miasta i Gminy 
Cieszanów 

Cel projektu: 

- promocja aktywnego spędzania czasu 

- integracja społeczna 

Beneficjenci: 

 - dzieci 

- młodzieŜ 

- osoby dorosłe 

- rodziny 

Zadania: 

1. Zarządzanie projektem: 

- sprawozdawczość, 

- obsługa finansowa, 

- monitoring, 

- ewaluacja ( Ankiety, wywiad,) 

2. Promocja 

- rozpropagowanie informacji o projekcie wśród mieszkańców gminy, 

- zamieszczenie artykułu w prasie lokalnej po zakończeniu projektu 

3. Zakup materiałów i sprz ętu potrzebnego do przeprowadzenia spotka ń 
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4. Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizac je: 

a. zawodów sportowych, 

b. konkursów sprawnościowo-rekreacyjnych, 

c. rodzinne rajdy rowerowe, 

d. pikniki rodzinne, 

e. gminne święto sportu. 

Harmonogram: 

- zawody sportowe (2x w okresie 2 miesięcy) 

- konkursy (2x w okresie 2 miesięcy) 

- rodzinne rajdy rowerowe (2x w okresie 2 miesięcy) 

- piknik rodzinny (1x w okresie 2 miesięcy) 

- gminne święto sportu (1x w okresie 2 miesięcy) 

 

Projekt 5 

Przeciwdziałanie zagro Ŝeniom i patologiom  

„Sp ędzajmy czas inaczej”  

Miejsce realizacji projektu :  Teren Miasta i Gminy Cieszanów 

Wnioskodawca: organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne Miasta i Gminy 
Cieszanów 

Cele:  

- organizowanie wsparcia na rzecz osób i rodzin z problemem alkoholowym 

- zapobieganie dziedziczeniu problemu alkoholowego 

Beneficjenci: 

- dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 

- dorośli, osoby uzaleŜnione i współuzaleŜnione ( 20 osób, 4 dorosłych) 

Zadania: 

1. Zarządzanie projektem: 

- sprawozdawczość, 

- obsługa finansowa, 
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- monitoring, 

- ewaluacja ( Ankiety, wywiad,) 

2. Promocja 

- rozpropagowanie informacji o projekcie wśród mieszkańców gminy, 

- zamieszczenie artykułu w prasie lokalnej po zakończeniu projektu 

3. Zakup materiałów i sprzętu potrzebnego do realizacji projektu. 

4. Utworzenie świetlicy socjo-terapeutycznej 

5. edukacja dzieci nt. mechanizmów uzaleŜnień (spotkania z pedagogiem  
      w świetlicy) 

6.  Pomoc w nauce dzieciom objętych problemem alkoholowym, 

7.  Organizowanie wycieczek 

8. utworzenie grupy terapeutycznej dla dorosłych 

3. Harmonogram: 

- pozyskanie uczestników projektu – 2 tygodnie 

- utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 3 miesiące 

- spotkania grupy terapeutycznej (1x w miesiącu) 

- 2x wycieczka jednodniowa 

- 1x w tygodniu spotkania z pedagogiem specjalistą ds. uzaleŜnień. 
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Zał. Nr.1 Lista obecno ści ze spotka ń warsztatowych. 
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Zał. Nr.2 Szczegółowa diagnoza stanu. 

 

I. Demografia 

Gminę Cieszanów na koniec roku 2007 zamieszkiwało 7840 mieszkańców.  

Tabela 1.  Ruch naturalny ludno ści. 

Rok urodzenia  zgony  

2000 86 68 

2001 74 62 

2002 78 71 

2003 88 75 

2004 93 77 

2005 81 68 

2006 72 63 

2007 84 63 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji 
 ludności Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. 

 
Tabela 2.  Migracja ludno ści w Gminie Cieszanów.  

Rok zameldowania  wymeldowania  

2000 115 117 

2001 71 95 

2002 95 127 

2003 111 81 

2004 98 83 

2005 104 87 

2006 128 77 

2007 175 116 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji  
ludności w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów. 
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Struktura wieku zamieszkałej ludno ści (dane z gminy, stan na 31.12.2007). 

- 0-18 lat – 1770 – przedprodukcyjny 
- 18-64 lat – 2632 męŜczyźni – wiek produkcyjny 
- 18 -59 lat – 2286 kobiet – wiek produkcyjny 
- powyŜej 64 lat – 364 męŜczyzn – wiek poprodukcyjny 
- powyŜej 59 lat – 742 kobiet – wiek poprodukcyjny 
 
Gęstość zaludnienia.  
W Gminie Cieszanów na dzień 31.12.2007 gęstość zaludnienie wynosiła  
35,6 osób/km². 

II. Gospodarka mieszkaniowa.  
Tabela 3. Wykaz zasobów mieszkaniowych na terenie Gminy Cieszanów.  

Lata 

Mieszkania (sztuk)  

komunalne  socjalne  

2006 49 0 

2007 37 24 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS  
w Cieszanowie. 
 
Tabela 4 . Ludno ść w mieszkaniach komunalnych i socjalnych  
na terenie Gminy Cieszanów. 

Lata 

Ludno ść w mieszkaniach (osoby)  

komunalne  socjalne  

2006 183 0 

2007 122 72 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS  
w Cieszanowie. 

 

 Liczba mieszkań komunalnych będących własnością Gminy Cieszanów zmniejsza 
się, gdyŜ lokatorzy zamieszkujący w tych lokalach wykupują na własność mieszkania.  

W 2007 roku został oddany do uŜytku blok socjalny na terenie Nowego Lublińca osiedla. 
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Tabela 5. Dodatki mieszkaniowe w latach 2004-2007. 

Lata 
NajwyŜsza 

kwota dodatku 
Najni Ŝsza kwota 

dodatku 

Liczba rodzin 
korzystaj ących z 

dodatku 

Ogółem kwota 
wypłaconego 

dodatku 

2004 286,60 12,70 172 205 396,00 

2005 263,90 15,00 164 175 015,00 

2006 255,60 21,00 150 167 371,00 

2007 273,40 21,10 133 135 727,00 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS w Cieszanowie. 

 

Jak widać z przedstawionych wyŜej danych zmniejsza się liczba rodzin 
korzystających z dodatków mieszkaniowych i kwota ogółem wypłaconych dodatków  
w poszczególnych latach. Sytuacja ta wynika z faktu, Ŝe duŜo osób wyjeŜdŜa za 
granicę do pracy i poprawia im się sytuacja materialna. Ponadto na naszym terenie 
powstał nowy zakład produkujący meble i znaczna część osób korzystających  
z dodatków mieszkaniowych znalazła w nim zatrudnienie. 

III. Edukacja w tym wychowanie przedszkolne.  

Na terenie Gminy Cieszanów działają trzy zespoły szkół publicznych. Niemal kaŜda  
z miejscowości dysponuje swoją placówką oświatową (w tym takŜe przedszkolem), dzięki 
czemu dostęp do usług edukacyjnych na poziomie podstawowym na terenie gminy nie jest 
utrudniony. 

Placówki o światowe na terenie Gminy Cieszanów podporz ądkowane 
samorz ądowi gminnemu: 

1. Zespół Szkół Publicznych w Cieszanowie. 
a) Samorządowe Przedszkole w Cieszanowie, 
b) Szkoła Podstawowa w Cieszanowie, 

• Filialna Szkoła Podstawowa w Chotylubiu, 
• Filialna Szkoła Podstawowa w Kowalówce, 
• Filialna Szkoła Podstawowa w Niemstowie, 
• Filialna Szkoła Podstawowa w Nowym Siole, 

c) Gimnazjum w Cieszanowie. 
2. Zespół Szkół Publicznych w Dachnowie 

a) Samorządowe Przedszkole w Dachnowie 
b) Szkoła Podstawowa w Dachnowie 
c) Gimnazjum w Dachnowie. 

3. Zespół Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu 
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a) Szkoła Podstawowa w Nowym Lublińcu 
b) Gimnazjum w Nowym Lublińcu 

 
Liczba uczniów w ostatnich  latach zmalała, co obrazuje poniŜszy wykres. 

Wykres 1.   Liczba dzieci w przedszkolach w Gminie Cieszanów. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. 
 
 Na terenie Gminy Cieszanów zostały utworzone z dniem 1 września 2008 r. trzy 
Punkty Przedszkolne w miejscowościach: Kowalówka, Niemstów, Nowe Sioło, do których 
uczęszczać będzie ok. 40 dzieci 

Tabela 6.  Liczba uczniów w placówkach o światowych Gminy Cieszanów. 

Typ szkoły Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

Przedszkole 76 92 97 82 67 

Szkoła podstawowa  655 523 533 512 556 

Gimnazjum 402 394 238 216 293 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów 
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Tabela 7. Kadra pedagogiczna - etaty w poszczególnych latach.  

Lata Liczba etatów 
Liczba uczniów w 

szkołach 

2004 102,57 1141 

2005 104,26 1086 

2006 103,44 1026 

2007 99,96 916 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. 

 Mimo spadku urodzeń na terenie Gminy Cieszanów liczba etatów w szkołach bardzo 
nie zmieniła się – co obrazuje poniŜszy wykres. 

Wykres 2 .  Liczba dzieci, ilo ść etatów nauczycieli w Gminie Cieszanów. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. 

 

Analizując jakość infrastruktury oświatowej na terenie Gminy w pierwszej 
kolejności naleŜy podkreślić, iŜ wszystkie obiekty szkolne i przedszkolne zostały  
w ostatnich latach kompleksowo wyremontowane wraz z wykonaniem 
termomodernizacji oraz infrastruktury towarzyszącej (parkingi, zieleń, mała 
architektura). Obiekty oświatowe Gminy Cieszanów są bardzo dobrze utrzymane. 
Bardzo dobrze doposaŜona jest baza sportowa przy Zespole Szkół Publicznych  
w Cieszanowie. Posiada kompleks boisk sportowych, w których skład wchodzą: 
boisko do piłki ręcznej o pow. 968 m2, bieŜnia prosta i okólna o pow. 1741,5 m2, 
rzutnia do kuli o pow. 209 m2, 2 korty tenisowe o pow. łącznej 1300 m2, boisko do 
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piłki siatkowej i koszykówki o pow. 570 m2, budynek socjalno – sanitarno i gastronomiczny 
oraz amfiteatr dla 1000 widzów o pow. 722 m2.   

We wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Cieszanów 
znajdują się pracownie Internetowe, z których korzystają uczniowie szkół oraz kadra 
pedagogiczna. KaŜdego roku pracownie komputerowe są unowocześniane, a ich 
ilość sukcesywnie zwiększa się. Szkoły dzięki swoim staraniom otrzymują nowe 
pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. 

IV. Pomoc społeczna. 

1. System pomocy społecznej w Gminie Cieszanów 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy 
społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby 
ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby  
i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, kłopotach w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego. Dotyczy to zwłaszcza rodzin niepełnych i wielodzietnych 
oraz osób dotkniętych alkoholizmem, narkomanią, trudnościami w przystosowaniu do 
Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego, klęskami Ŝywiołowymi lub ekologicznymi. 

 Najbardziej poŜądanym skutkiem działania Miejsko Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Cieszanowie jest usamodzielnienie świadczeniobiorcy i jego 
trwałe uniezaleŜnienie od pracy.  

 Zadania z zakresu pomocy społecznej: zlecone, własne i własne  
o charakterze obowiązkowym realizuje Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej za pośrednictwem działów: 

� Dział Pomocy Środowiskowej, świadcze ń i usług 
W ramach swoich kompetencji pracownicy socjalni MGOPS: przeprowadzają 
wywiady środowiskowe, które pozwalają na diagnozę środowiska rodzinnego; 
przygotowują plan pomocy, udzielają informacji o przysługujących świadczeniach, 
prowadzą pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich 
środowisku społecznym bez względu na posiadany dochód, monitorują efekty 
podjętych działań, pomagają w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw 
bytowych, udzielają poradnictwa specjalistycznego lub wskazują instytucje, które 
takiej pomocy udzielają osobom i rodzinom, które maja trudności lub wykazują 
potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów Ŝyciowych, współpracują  
z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz rodziny. 
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 Najserdeczniejszą opieką otoczeni są ludzie starsi, chorzy, samotni  
i o najniŜszych dochodach oraz dzieci. Tematem zainteresowania i działania MGOPS 
są:  
- doŜywianie dzieci w szkołach,  
- finansowanie wyjazdów dzieci na wypoczynek, 
- pomoc dla rodziców w wyposaŜeniu dzieci do szkoły, 
- pomoc pienięŜna na zakup odzieŜy, leków i opału na zimę, 
- pomoc niezbędna w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych określonych 
przepisami, 
- świadczenie usług opiekuńczych samotnym i chorym mieszkańcom naszej gminy, 
- ścisła współpraca z pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, Miejska Komisją  
  ds. Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne, 
- motywowanie do podjęcia działań pozwalających na poprawę swojej sytuacji 
bytowej, 
- praca z rodzinami doznającymi przemocy domowej, 
- udzielanie wsparcia rodzinom przejawiającym problemy wychowawcze, 
- kompletowanie dokumentacji do Domów Pomocy Społecznej, 
- kierowanie klientów w celu orzeczenia stopnia niepełnosprawności, 
- obejmowanie pomocą osoby opuszczające zakłady karne, 
- kierowanie osób do korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy. 
 
Tabela 7. Świadczenia rodzinne w latach 2005 – 2007. 

 
 

 

Lata 

 

 

Ogółem 
wydatki na 
świadczenia 

rodzinne 

 

 

Ogółem 
liczba 

świadczeń  

 

 

Wydatki 
na zasiłki 
rodzinne 

 

 

Liczba 
świadczeń  

 

 

Wydatki 
na dodatki 

do 
zasiłków 

rodzinnych 

 

 

Liczba 
świadczeń  

W tym 
dodatek 

do 
zasiłków 

rodzinnych 
z tytułu 

urodzenia 
dziecka 

 

 

Liczba 
świadczeń  

2005 1.465.171 

 
19.872 545.454 11.746 664.455 6.808 17.000 34 

2006 2.122.302 

 
29.080 876.541 17.065 813.416 9.855 56.500 58 

2007 2.305.072 

 
27.715 1.013.532 16.517 849.831 9.014 60.000 60 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Cieszanowie. 
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 Ogółem wydatki na świadczenia rodzinne, w tym wydatki na zasiłki rodzinne 
oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z roku na rok sukcesywnie wzrastają. Jest to 
spowodowane coraz większym zuboŜeniem rodzin. Natomiast w 2007 roku ogółem 
liczba świadczeń rodzinnych, w tym liczba zasiłków rodzinnych oraz dodatków do 
zasiłków rodzinnych, pomimo wzrostu wydatków, zmalała w stosunku do roku 2006. 
Największy wpływ na to miało wypłacanie większej liczby zasiłków rodzinnych  
w wysokości 64,00 zł i 68,00 zł, od zasiłków w wys. 48,00 zł. Wzrastają równieŜ 
wydatki na dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, co oznacza 
wzrost urodzeń dzieci.  

Tabela 8.  Świadczenia opieku ńcze w latach 2005 – 2007. 

Lata 

 

 

Ogółem 
wydatki na 
świadczenia 
opieku ńcze 

Ogółem 
liczba 
świadcze ń 

Wydatki na 
zasiłki 
pielęgnacyjne 

Liczba 
świadcze ń 

Wydatki na 
świadczenia 
pielęgnacyjne 

Liczba 
świadcze ń 

2005 

 
255.262 1.318 155.232 1.078 100.030 240 

2006 

 
358.345 2.086 278.307 1.893 80.038 193 

2007 

 
366.709 2.109 296.919 1.941 69.790 168 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Cieszanowie. 

 Ogółem wydatki na świadczenia opiekuńcze, w tym na zasiłki pielęgnacyjne 
wzrastają, natomiast maleją wydatki na świadczenia pielęgnacyjne. Spowodowane 
jest to tym, Ŝe coraz częściej orzeczenia o niepełnosprawności wydawane przez 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu nie 
kwalifikują dzieci do 16 roku Ŝycia do świadczenia pielęgnacyjnego ( brak 
spełnionych łącznie wskazań 7 i 8 orzeczenia), natomiast po ukończeniu 16 roku 
Ŝycia osoby niepełnosprawne otrzymują przede wszystkim orzeczenia  
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które jednak nie uprawniają do 
przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie. 
 
 Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 30 osób dorosłych 
chorych psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną oraz schorzeniami 
współistniejącymi zamieszkałymi głównie na terenie gminy Cieszanów. Dom jest 
otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Oferta adresowana 
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jest do osób, które z powodu niepełnosprawności intelektualnej maja powaŜne 
trudności w Ŝyciu codziennym oraz wymagają pomocy niezbędnej do Ŝycia  
w środowisku rodzinnym i społecznym.  

Celem tej placówki jest: 
- podtrzymywanie posiadanych umiejętności Ŝyciowych i ich rozwoju, 
- przeciwdziałanie postępującej agresji, 
- działania zmierzające do poprawy funkcjonowania i jakości Ŝycia uczestników przez 
rozwijanie umiejętności, zdolności i zainteresowań pod fachowym okiem terapeutów 
zajęciowych, które są realizowane w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, 
rękodzielniczej, kulinarnej, ogrodniczej, stolarskiej, rehabilitacyjnej, komputerowej, 
- wskazanie moŜliwości rozwoju i samorealizacji w zaleŜności od predyspozycji, 
uzdolnień  
i preferencji. 
 ŚDS organizuje dla swoich uczestników wiele imprez a takŜe turnusy 
rehabilitacyjne. 
 

Świadczenia pomocy społecznej  - ich podział 

Świadczeniami z pomocy społecznej są:  

1. świadczenia pienięŜne m.in.: 
a) zasiłek stały, 
b) zasiłek okresowy, 
c)    zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 

 
2. świadczenia niepienięŜne to m.in.: 

a) praca socjalna, 
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
c)   składki na ubezpieczenie społeczne, 
d) posiłek, 
e) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 
f)   specjalistyczne usługi opiekuńcze. 
 

 Klienci pomocy społecznej byli objęci róŜnymi formami pomocy zarówno 
materialnej jak i niematerialnej. Formy pomocy dla osób wykluczonych społecznie 
dotyczą przede wszystkim trudności ze znalezieniem pracy lub jej utrzymaniem. 
Trudności te wynikały z osobistej sytuacji (np. osoby wychodzące z nałogów, 
opuszczające więzienia), z niskich kwalifikacji lub z długiego okresu pozostawania 
bez pracy, a takŜe z przyczyn takich jak, np.: niepełnosprawność. 

 Według Narodowej Strategii Integracji Społecznej (NSIS) wykluczenie 
społeczne – to sytuacja umoŜliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub 
grupie, zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych  
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i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny 
sposób.  

 Wykluczanie społeczne moŜe występować w róŜnych sferach Ŝycia 
społecznego, nie tylko na rynku pracy, ale teŜ np.: w kulturze, edukacji, w dostępie 
do świadczeń społecznych, w mieszkalnictwie. Często problemy naszych klientów 
pomocy społecznej nakładają się na siebie, są to, np.: kłopoty z kształceniem, Ŝe 
znalezieniem pracy czy teŜ długotrwała choroba. 

 Klienci zgłaszający się po pomoc w latach 2005-2007 byli objęci róŜnymi 
formami pomocy materialnej i rzeczowej. 

Udzielone formy pomocy w ramach zadań własnych i własnych obowiązkowych  
w latach 2005-2007 r. kształtowały się następująco;  

Tabela 9. Pomoc w formie zasiłków celowych i w naturze oraz w ramach Rz ądowego Programu „Pomoc 
państwa w zakresie do Ŝywania” 

Lata 
Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 
Liczba rodzin 

Liczba osób w 
rodzinach 

2005 377 262 1 137 

2006 602 320 1 317 

2007 591 276 1 155 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Cieszanowie. 

 Zasiłki te udzielane były w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, 
miały charakter jednorazowy, między innymi: zakup Ŝywności, leków, opału, odzieŜy, 
leczenia, drobne remonty, dofinansowanie do opłat mieszkaniowych, wymiana dowodu 
osobistego, zakup ksiąŜek szkolnych, dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. 

Tabela 10. Zasiłki okresowe.  

Lata 

Liczba osób, którym 
przyznano 
świadczenie 

Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzinach 

2005 106 106 505 

2006 126 126 594 

2007 106 106 460 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Cieszanowie. 
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Świadczenia okresowe przyznawane były przede wszystkim z powodu dysfunkcji 
bezrobocia i w/w okresach kształtowały się następująco; 

Tabela 11 . Zasiłki okresowe a ustawowe dysfunkcje. 

Lata Liczba rodzin  
w tym: przyznane  

z powodu bezrobocia 

przyznane z powodu  

długotrwałej choroby 

przyznane z powodu  

 niepełnosprawno ści 

2005 106 101 1 4 

2006 126 113 5 8 

2007 106 93 7 6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Cieszanowie. 

  Z tabeli 11 wynika, Ŝe w 2007 roku liczba rodzin korzystających z pomocy 
okresowej w porównaniu z 2006 r. ma tendencję malejącą. Powodem zmniejszenia 
jest polepszenie sytuacji zawodowej a tym samym materialno-bytowej klientów 
pomocy społecznej. Osoby otrzymały pracę interwencyjną przy UMiG, w Zakładzie 
Remontowo-Budowlanym w Zamościu przy budowie kanalizacji oraz  
w nowopowstałym Zakładzie Meblowym  P.P.H.U „BEPEMA”. 

Tabela 12. DoŜywianie dzieci i młodzie Ŝy w stołówkach szkolnych. 

Lata 

Liczba osób korzystaj ących  

z posiłku - ogółem 

w tym 
na wsi 

 

w tym:  

dzieci do 

7 roku Ŝycia 

Uczniowie do czasu 
ukończenia szkoły  
ponadgimnazjalnej 

2005 411 343 10 401 

2006 418 346 33 385 

2007 348 302 43 305 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Cieszanowie. 

Z tabeli 12 wynika, Ŝe liczba osób korzystających z ciepłych posiłków  
w stołówkach szkolnych znacznie obniŜyła się natomiast stopniowo wzrasta chęć 
korzystania z obiadów dzieci najmłodszych. Uczniowie do czasu ukończenia szkoły 
gimnazjalnej przyzwyczajeni do tej formy pomocy korzystają z niej natomiast sytuacja 
zmienia się i liczba posiłków spada w szkołach średnich.  
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Tabela 13 . Zasiłki stałe. 

Lata 
Liczba osób, którym przyznano 

decyzj ą świadczenia 
Liczba osób w rodzinach 

2005 25 78 

2006 25 73 

2007 22 61 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Cieszanowie. 

Tabela 14.  Typy rodzin korzystaj ących z pomocy społecznej w latach 2005-2007w Gminie  Cieszanów.  

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 

Osoby samotne 22 23 32 

Gospodarstwa 
dwuosobowe 

29 28 31 

Gospodarstwa 
trzyosobowe 

57 59 39 

Gospodarstwa 
czteroosobowe 

95 92 89 

Gospodarstwa 
pięcioosobowe 

97 102 68 

Gospodarstwa 
sześcioosobowe         
i wi ęcej 

116 99 88 

Rodziny z dzie ćmi  
- ogółem 

325 291 237 

Rodziny niepełne  - 
ogółem 

6 8 7 

Rodziny emerytów 
i rencistów - 
ogółem 

79 65 57 

Ogółem liczba 
rodzin 

416 403 347 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Cieszanowie. 
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  Rok 2007 stanowi spadek rodzin korzystających z pomocy społecznej, 
natomiast znacznie wzrasta liczba osób samotnych, co z pewnością świadczy o ich 
wykluczeniu społecznym.  

Tabela 15. Powody przyznania pomocy społecznej. 

Powód trudnej sytuacji  
 

Liczba rodzin  

2005 2006 2007 

Ubóstwo  315 290 228 

Sieroctwo  27 29 17 

Bezdomno ść 0 0 0 

Potrzeba ochrony 
macierzy ństwa 

0 0 0 

Bezrobocie  231 207 174 

Niepełnosprawno ść 90 75 84 

Długotrwała lub ci ęŜka 
choroba 

48 47 54 

Bezradno ść w sprawach 
opieku ńczo-
wychowawczych i 
prowadzeniu gospodarstwa 
domowego - ogółem 

26 25 12 

W tym: rodziny niepełne  

 

rodziny wielodzietne 

6 8 7 

20 17 5 

Przemoc w rodzinie  1 0 0 

Alkoholizm  25 26 28 

Narkomania  0 0 0 

Trudno ści w 
przystosowaniu do Ŝycia po 
opuszczeniu zakładu 
karnego 

0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Cieszanowie. 
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Tabela 16. Rzeczywista liczba rodzin i osób obj ętych pomoc ą społeczn ą. 

Lata 

Liczba osób, którym 
przyznano decyzj ą 
świadczenie 

Liczba rodzin 

2005 750 371 

2006 1 236 339 

2007 1 069 298 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Cieszanowie. 

  RóŜnorodność nałoŜonych przez ustawodawcę zadań z zakresu pomocy społecznej 
sprawia, Ŝe konieczny jest budŜet zarówno ze strony Gminy jak równieŜ ze strony Wojewody. 

Tabela 17. Zestawienia środków finansowych wydatkowanych na pomoc społeczna   w latach 2006-2007. 

Lata 

Wielko ść środków finansowych przeznaczonych na wypłaty 
zasiłków zgodnie z ustaw ą o pomocy społecznej 

Bud Ŝet Gminy  Bud Ŝet Wojewody  Ogółem  

2006 330 921 62 834 393 755 

2007 361 103 69 939 431 042 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Cieszanowie. 

 

V. Zdrowie i opieka zdrowotna. 
Na naszym terenie w zakresie opieki zdrowotnej działalność prowadzi Zakład 

Opieki Zdrowotnej R-36 w Lubaczowie, który świadczy usługi w budynku Przychodni 
w Cieszanowie oraz Punktach Zdrowia w Starym Lublińcu, Dachnowie i Niemstowie. 
W przychodni zdrowia znajduje się punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych 
oraz gabinet rehabilitacyjny. Spółka zatrudnia w Cieszanowie  czterech lekarzy:  
w tym dr nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych oraz cztery 
pielęgniarki, połoŜną i ginekologa.  Na terenie gminy usługi świadczą ponadto dwie 
pielęgniarki środowiskowe. W 2008 r. w Przychodni w Cieszanowie zostało 
przyjętych 16 827 pacjentów oraz 1365 pacjentek w poradni ginekologiczne 
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Tabela 18.  Osoby przyj ęte  
w przychodni w Cieszanowie. 

Rok 2008 Osoby 
przyj ęte 

I 1642 
II 1407 
III 1249 
IV 1709 
V 1248 
VI 1418 
VII 1501 
VIII 1287 
IX 2568 
X 1525 
XI 1273 
Razem 16827 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie  
danych z przychodni w Cieszanowie. 

 
Tabela 19. Liczba pacjentów w poradni ginekologicznej  
w roku 2007. 

Pacjenci  Liczba 
osób 

Ogółu pacjentek  1417 
Ginekologicznych  848 
CięŜarnych  596 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
 z przychodni w Cieszanowie. 
 
Tabela 20. Liczba pacjentów w poradni ginekologicznej  
w roku 2008. 

Pacjenci   Liczba osób  

Ogółu pacjentek  1365 
Ginekologicznych  868 
CięŜarnych  497 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z  

przychodni w Cieszanowie. 
 
W 2008 r. zatrudnionych było dwóch mgr fizjoterapii i jedna osoba z wykształceniem 
licencjat: 
liczba osób przyjętych – 985 
ilość wykonanych masaŜy – 1000 
ilość wykonanych zabiegów – 40 000 
rehabilitacje domowe 5 osób przez 20 dni zabiegowych 
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VI. Rynek pracy i bezrobocie. 
W Gminie Cieszanów, podobnie jak w całym kraju, po przemianach 

społeczno-gospodarczych z początku lat 90-tych XX wieku, nastąpił wzrost 
bezrobocia. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Lubaczowie w 2007 roku wynosiła 633 osoby, z czego 54, 2 % stanowiły 
kobiety tj. 343 osoby. Natomiast w 2006 roku liczba osób bezrobotnych była wyŜsza  
i wynosiła 714 osoby. Podobnie jak w 2007 roku wśród osób bezrobotnych 
przewaŜały kobiety, było ich 380 tj. 53,2 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 
Biorąc pod uwagę powyŜsze dane, wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych  
w urzędzie pracy widać wyraźną tendencję spadkową.  

Ponadto na terenie Gminy Cieszanów wśród osób bezrobotnych przewaŜają osoby, 
zamieszkałe na terenach wiejskich: w 2006 roku stanowiły 68,9 % ogółu 
zarejestrowanych, zaś w 2007 r.  69,2 % ogółu zarejestrowanych. 

Tabela 21 . Zarejestrowani bezrobotni na terenie Miasta i Gminy  Cieszanów z uwzgl ędnieniem płci . 
ROK CIESZANÓW - MIASTO CIESZANÓW- OBSZAR WIEJSKI  

Ogółem  MęŜczyźni  Kobiety  Ogółem  MęŜczyźni  Kobiety  

2006 222 106 116 492 228 264 

2007 195 93 102 438 197 241 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Lubaczowie. 

Natomiast analizując strukturę osób pracujących z terenu Gminy Cieszanów  
na podstawie 2006 i 2007 roku, daje się zauwaŜyć niewielki wzrost zatrudnienia –  
o 27 osób. Wśród osób pracujących znacznie przewaŜają męŜczyźni: w 2006 roku 
stanowili oni 70,3 % ogółu pracujących, zaś w 2007 roku 69,1 % ogółu pracujących. 

 Ponadto porównując liczbę osób pracujących pod względem miejsca 
zamieszkania, daje się zauwaŜyć, Ŝe zatrudnienie wśród mieszkańców wsi jest  
o wiele większe niŜ wśród mieszkańców miasta Cieszanów, i tak w 2006 roku  
z obszarów wiejskich pracowało - 624 osoby a z terenu miasta - 358 osób, zaś 
 w 2007 roku z obszarów wiejskich pracowało - 604 osoby a z terenu miasta - 405 
osób.  Jednak zapewne wynika to z faktu, iŜ na obszarach wiejskich zamieszkuje 
przewaŜająca liczba mieszkańców Gminy Cieszanów. 
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Tabela 22. Pracuj ący na terenie Miasta i Gminy Cieszanów z uwzgl ędnieniem płci.  
ROK CIESZANÓW - MIASTO CIESZANÓW – OBSZARWIEJSKI  

Ogółem  MęŜczyźni  Kobiety  Ogółem  MęŜczyźni  Kobiety  

2006 358 196 162 624 494 130 

2007 405 220 185 604 477 127 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. 

 
VII.  Bezpiecze ństwo publiczne i patologie społeczne.  

 
Tabela 23. Wykroczenia według rodzajów w Gminie Cieszanów z po działem na miejscowo ść Cieszanów  
oraz pozostały teren. 

Rodzaj zdarzenia Cieszanów Teren Gminy (bez Cieszanowa) 

ROK 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Inne 3 2 2 5 4 2 

Zabójstwo 0 0 0 0 0 0 

Uszkodzenie ciała  0 0 1 1 2 0 

Bójka lub pobicie 1 0 3 0 1 1 

Gwałt i nierz ąd 0 0 0 0 0 0 

Znęcanie si ę nad 
rodzin ą 7 4 2 1 7 7 

Uchyl. si ę od 
alimentów 2 1 5 1 1 5 

Kradzie Ŝ 
prywatna 0 4 1 1 10 5 

Uszkodzenie 
mienia 2 0 0 4 2 7 

Kradz. 
kieszonkowa 0 0 0 0 0 0 

Kradz. zuchwała 0 0 0 0 0 0 

Kradz.zwłam.społ.  3 1 1 0 4 4 
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Kradz. z włam 
pryw. 3 3 0 3 3 1 

Rozbój 0 0 0 0 0 1 

Oszustwo 0 0 0 0 0 0 

Paserstwo 0 0 0 0 0 0 

Fałszerstwo 0 0 0 0 0 0 

P-ko funkc 
publicz 0 0 0 0 0 0 

Groźba karalna 0 0 0 0 2 0 

Zagarn m. 
publicznego 0 0 0 1 0 0 

O charakt. 
Gospodar. 0 0 0 0 0 0 

Przywłaszczenie 
mienia 0 0 0 0 0 1 

Krotkotr. u Ŝ. 
pojazd 0 0 0 1 0 0 

Narkotyki, maki  0 0 0 0 0 0 
Karno -skarbowe  0 0 0 0 0 0 
Niel. posiadanie 
broni 0 0 0 3 0 0 

Wypadek 
drogowy 3 4 2 4 4 5 

PoŜar  
i podpalenie 0 0 1 3 2 2 

Kradzie Ŝ drzewa  0 0 0 4 3 2 
P-ko prawom 
autorskim 0 0 0 0 0 0 

Nagły zgon  0 1 0 3 3 2 
Kasety video  0 0 0 0 0 0 
Alkohol -mechan.  14 14 0 24 10 11 
Alkohol -inne  23 13 7 25 30 9 
RAZEM 61 44 25 84 85 64 
Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Policji w Ciesznowie. 
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Tabela 24. Zestawienie wykrocze ń w Gminie Cieszanów na lata 2005 – 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Policji w Ciesznowie. 

 

Tabela 25.  Przestępczo ść wśród nieletnich w gminie Cieszanów na lata 2005 -200 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Policji w Ciesznowie. 

 

 

 
 

Rodzaj wykroczenia  2005 rok  2006 rok  2007 rok 

Wykroczenie przeciwko 
porz ądkowi publicznemu 

7 15 2 

Skierowanie wniosku o ukaranie 
do Sądu Grodzkiego 

63 69 34 

Ukarani w post ępowaniu 
mandatowym 

882 857 856 

Ujawnienie podejrzani nietrze źwi 1 5 1 

Interwencje domowe gdzie 
stwierdzono przemoc w rodzinie 

0 2 0 

Niebieska karta  0 2 0 

Kategorie przest ępstw  2005 rok 2006 rok 2007 rok 

Kradzie Ŝ z włamaniem 1 1 1 

Rozboje, wymuszenia 
0 0 1 

Kradzie Ŝ mienia 
0 2 0 

Przest ępstwa narkotykowe 
0 0 0 

Fałszerstwa 
0 0 0 

Inne 
2 1 1 

Razem 
3 4 3 
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Tabela 26.  Zestawienie wykrocze ń z podziałem na miejscowo ść Cieszanów oraz pozostały teren Gminy 
Cieszanów w latach 2005 – 2007 r. 

 Pouczenia  Mandaty  Wnioski o 
ukaranie 

Razem 
wykroczenia 

ROK 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Gmina 
Cieszanów 

727 728 723 882 857 854 63 69 34 1672 1654 1611 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Policji w Ciesznowie. 

Tabela 27.  StraŜacy w Gminie Cieszanów.  

Lp. Nazwa jednostki 

Liczba stra Ŝaków Liczba samochodów 
Włączona do 

KSRG 

czynni honorowi razem lekkie  średnie  
cięŜki

e 

ra
z
e
m 

tak nie 

1. OSP w 
Cieszanowie 

57 14 71 2 0 1 3 TAK - 

2. OSP w 
Niemstowie 

36 10 46 1 1 0 2 TAK - 

3. OSP w 
Chotylubiu 

50 4 54 1 0 0 1 - NIE 

4. OSP w 
Dachnowie 

40 1 41 1 0 0 1 - NIE 

5. OSP w 
Folwarkach 

31 3 34 1 0 0 1 - NIE 

6. OSP w 
Kowalówce 
śukowie 

27 0 27 1 0 0 1 - NIE 

7. OSP w Nowym 
Lublińcu 

31 2 33 1 0 0 1 - NIE 

8. OSP w Nowym 
Siole 

35 1 36 1 0 0 1 - NIE 

RAZEM: 307 35 342 9 1 1 
1
1 

2 - 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. 
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Tabela 28. Ilość zdarzeń na terenie Miasta i Gminy Cieszanów . 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Powiatowej PoŜarnej  
w Lubaczowie. 

 

VIII.  Współpraca z organizacjami pozarz ądowymi.  
 
Na terenie gminy Cieszanów działa 27 organizacji pozarządowych, w tym:  
- organizacje sportowe: 

• Ludowy Klub Sportowy ”Ursus” Dachnów 
• Miejski Klub Sportowy „Juwenia” Cieszanów 
• Ludowy Klub Sportowy „ZALEW” Stary Lubliniec 
• Uczniowski Klub Sportowy „Meteor” przy Zespole Szkół Publicznych  

w Dachnowie  
• Uczniowski Klub Sportowy „Puma” przy Zespole Szkół Publicznych  

w Cieszanowie 
• Ognisko-Klub Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ”Gwiazda”  

w Cieszanowie 
- stowarzyszenia Ochotniczych StraŜy PoŜarnych: 

• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Nowym Siole 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Cieszanowie 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Kowalówce – śukowie 
• Ochotnicza StraŜ poŜarna w Chotylubiu 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Folwarkach 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Dachnowie 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Niemstowie 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Nowym Lublińcu 

- pozostałe stowarzyszenia: 
• Cieszanowskie Towarzystwo Muzyczne  
• Stowarzyszenie Popularyzacji Miasta i Regionu „śarek” w Cieszanowie 
• Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy przy Parafii PodwyŜszenia KrzyŜa 

Świętego  
w Dachnowie 

• Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy przy Parafii Świętego Wojciecha  
w Cieszanowie 

• Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie 

Lata PoŜary Miejscowe 
zagro Ŝenia 

Alarmy 
fałszywe 

2005 17 46 0 
2006 16 42 0 
2007 33 41 0 

2008 (d0 
30.11) 21 66 2 
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• Stowarzyszenie „Strzelec ”w Cieszanowie
• Stowarzyszenie Inicjatyw O
• Stowarzyszenie „Kresy 
• Towarzystwo Przyjaciół Lubli
• Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

      i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko
• Towarzystwo Rolnicze w Cieszanowie
• Cieszanowskie Forum Gospodarcze
• Stowarzyszenie Czere
• Lokalna Grupa Działania „SERCE ROZTOCZA” w Cieszanowie

 
PowyŜsze dane pokazuj

znaczna.  
Generalnie jednak liczba Polaków działaj

spada. Jak pokazują wyniki
11 procent ankietowanych, podczas gdy rok wcze
spośród członków organizacji działa w nich aktywnie. Polacy coraz rzadziej anga
się w działalność społeczn
charytatywne. Według CBOS 
męŜczyźni i osoby z grupy wiekowej 35
młodzieŜ do 24 roku Ŝycia. 

Na przełomie ostatnich trzech lat w gminie Cieszanów szczególnie widoczna jest 
aktywność kobiet, które stworzyły własne stowarzyszenie, skupiaj
ok. 160 członkiń. Panie podejmuj
organizacji, ale współpracuj
inicjatywą jest takŜe prowadzenie 
przez Towarzystwo Przyjaciół Lubli
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Stowarzyszenie „Strzelec ”w Cieszanowie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Brusienka” w Cieszanowie
Stowarzyszenie „Kresy – Pokolenie Nowych” 
Towarzystwo Przyjaciół Lublińca 

zek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
niów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Cieszanowie

Towarzystwo Rolnicze w Cieszanowie 
ie Forum Gospodarcze 

Stowarzyszenie Czereśnian 
Lokalna Grupa Działania „SERCE ROZTOCZA” w Cieszanowie

sze dane pokazują, iŜ liczba organizacji pozarządowych w gminie jest 

Generalnie jednak liczba Polaków działających w organizacjach społecz
 wyniki sondaŜu CBOS w 2007 roku nale

11 procent ankietowanych, podczas gdy rok wcześniej - 23 procent. Tylko 7 procent 
ród członków organizacji działa w nich aktywnie. Polacy coraz rzadziej anga

 społeczną, ale coraz chętniej wspierają organizacje i akcje 
charytatywne. Według CBOS w działalność społeczną najchętniej anga

ni i osoby z grupy wiekowej 35 – 54 lata. Zdecydowanie mniej aktywna jest 
 

Na przełomie ostatnich trzech lat w gminie Cieszanów szczególnie widoczna jest 
 kobiet, które stworzyły własne stowarzyszenie, skupiaj

. Panie podejmują systematycznie działania nie tylko na rzecz swojej 
organizacji, ale współpracują takŜe z młodzieŜą i osobami starszymi. Cenna 

e prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Starym Lubli
przez Towarzystwo Przyjaciół Lublińca. 
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nka” w Cieszanowie 

Gminne w Cieszanowie 

Lokalna Grupa Działania „SERCE ROZTOCZA” w Cieszanowie 

dowych w gminie jest 

cych w organizacjach społecznych 
u CBOS w 2007 roku naleŜało do nich  

23 procent. Tylko 7 procent 
ród członków organizacji działa w nich aktywnie. Polacy coraz rzadziej angaŜują 

 organizacje i akcje 
ętniej angaŜują się 

54 lata. Zdecydowanie mniej aktywna jest 

Na przełomie ostatnich trzech lat w gminie Cieszanów szczególnie widoczna jest 
 kobiet, które stworzyły własne stowarzyszenie, skupiające  

tematycznie działania nie tylko na rzecz swojej 
 i osobami starszymi. Cenna 

wietlicy socjoterapeutycznej w Starym Lublińcu 
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prowadzenie róŜnych form 
wsparcia i aktywizacji dla osób 
które mają problem z podjęciem 
aktywności zawodowej, 

podjęcie 
zatrudnienia 
 

spadek osób 
bezrobotnych 
i korzystających 
z pomocy 
społecznej, 

                

organizacja prac społecznie uŜytecznych, 
prac 
interwencyjnych, robót 
publicznych, staŜu, 
przygotowania zawodowego dla 
osób bezrobotnych, 

prace społecznie-
uŜytecznych, 
prace 
interwencyjne, 
roboty publiczne, 
staŜ, 
przygotowanie 
zawodowe 
 

zatrudnienie 20 
osób bezrobotnych w 
ramach prac społecznie-
uŜytecznych, 
prac interwencyjnych, 
robót publicznych, staŜu, 
przygotowania zawodowego 

                

organizacja kursów językowych 
poza programem nauczania 

kursy językowe 
 

Zorganizowanie jednego 
kursu językowego dla 
grupy 10 osób 

                

organizowanie szkoleń i kursów 
zawodowych, 

szkolenia i kursy 
zawodowe, 

przeszkolenie 20 
osób 

                

stworzenie punktów doradztwa 
prawnego i finansowego dla 
nowo powstających i 
istniejących juŜ małych i 
średnich przedsiębiorstw, 

usługi prawne 
i finansowe 
 

udzielenie 25 
porad prawnych 
i finansowych 
 

                

promocja turystyki 
i podejmowanie działań w 
kierunku tworzenia gospodarstw 
agroturystycznych 

gospodarstwa 
agroturystyczne 
 

wzrost liczby 
turystów 
odwiedzających 
gminę Cieszanów o 20%, 

                

wspieranie działań na rzecz 
poszukiwania i promocji 
produktów regionalnych 

produkty 
regionalne, 
 

wypromowanie 
3 produktów 
regionalnych. 
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utworzenie szkoły 
średniej w Cieszanowie 
 

szkoła średnia 
w Cieszanowie 
 

ukończenie szkoły 
średniej 
w Ciesznowie przez 
50 absolwentów 

                

Organizacja świetlic lub form 
świetlicowych na terenie gminy 
 

świetlica 
lub forma świetlicowa 
 

objęcie opieką 
świetlicową 
15 osobowej grupy 
dzieci z rodzi 
dysfunkcyjnych 

                

organizacja wyjazdów 
kulturalno-rekreacyjnych 
 

wyjazdy kulturalno-
rekreacyjne 
 

zorganizowanie 
5 wyjazdów 
Kulturalno-rekreacyjnych 

                

organizacja zajęć i 
imprez rekreacyjno-sportowych, 
kulturalno -patriotycznych 
 

zajęcia i imprezy 
rekreacyjno-sportowe oraz 
kulturalno-patriotyczne 
 

zajęcia rekreacyjno - 
sportowe dla 100 
uczniów i 3 imprez 
rekreacyjno-sportowych 
oraz dwóch imprez 
kulturalno-patriotycznych 

                

organizacja aktywnego 
wypoczynku zimowego i 
letniego 

kolonie, półkolonie, 
obozy, 
 

zorganizowanie 
1 półkolonii, 2 
wycieczek, 3 obozów 

                

stworzenie punktu 
wolontariatu na rzecz 
wspierania osób 
niepełnosprawnych i 
starszych 

punkt wolontariatu, 
 

podjęcie aktywności 
woluntarystycznej 
przez minimum 
5 osób 
 

                

utworzenie gminnego 
klubu seniora na podbudowie 
istniejącego klubu seniora w mieście, 

gminny klub seniora 
 

skupienie wokół 
gminnego klubu 
seniora grupy 60 osób 

                

podejmowanie działań na rzecz 
aktywizacji społeczeństwa 

wspólne podejmowanie 
działań, 

                 

podejmowanie współpracy pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi na 

projekty realizowane 
wspólnie przez organizacje 

zrealizowanie dwóch 
wspólnych projektów 
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rzecz realizacji wspólnych projektów pozarządowe  

 

  organizacja spotkań 
wielopokoleniowych 
mających na celu 
przekazywanie tradycji i 
wspomnień, wymiana 
doświadczeń, 

spotkania 
wielopokoleniowe 
 

zorganizowanie 
dwóch spotkań 
wielopokoleniowych 
 

                

  utworzenie ścieŜek 
rowerowych i 
dydaktycznych, 
organizacja rajdów 
rowerowych 

ścieŜki rowerowe i 
dydaktyczne oraz 
rajdy rowerowe 
 

jedna ścieŜka 
rowerowa i jedna 
ścieŜka 
dydaktyczna, dwa 
rajdy rowerowe. 
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organizacja szkoleń z 
zakresu pierwszej pomocy 
 

szkolenia 
pierwszej 
pomocy 
 

przeszkolenie 
25 osób z zakresu 
pierwszej pomocy 
 

                

wzbogacenie oferty usług 
specjalistycznych 
 

usługi 
specjalistyczne 
 

podjęcie współpracy 
z dwoma 
specjalistami 
 

                

organizacja imprez, 
spotkań i wyjazdów 
promujących zdrowy tryb 
Ŝycia oraz aktywne 
spędzanie czasu 
 

imprezy, 
spotkania 
i wyjazdy 
promujące 
zdrowy tryb 
Ŝycia 
 

jedna impreza i dwa 
spotkania, cztery 
wyjazdy promujące 
zdrowy tryb Ŝycia 
 

                

organizacja konkursów o 
tematyce prozdrowotnej 
 

konkursy 
o tematyce 
prozdrowotnej 
 

przeprowadzenie 
dwóch konkursów 
o tematyce 
prozdrowotnej 
 

                

organizacja warsztatów 
związanych z rozwojem 
róŜnorodnych 
zainteresowań w tym np.: 
kulinarnych, plastycznych, 
muzycznych, technicznych, 
tanecznych, hafciarskich, 
obrzędowych. 
 

warsztaty 
zajęciowe 
 

organizacja dwóch 
warsztatów 
zajęciowych 
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organizacja Dnia 
Rodziny i Dnia Dziecka 
 

Dzień Rodziny 
i Dzień Dziecka 
 

zorganizowanie 
jednego Dnia 
Dziecka i jednego 
Dnia Rodziny 
 

                

organizacja warsztatów 
i pikników, festynów dla 
rodzin pozwalających na 
pogłębienie wzajemnych 
więzi, 
 

spotkania dla rodzin 
 

zorganizowanie 
trzech spotkań dla 
rodzin 
 

                

organizacja spotkań 
z pedagogiem 
i psychologiem, 
 

spotkania 
z pedagogiem 
i psychologiem 
 

zorganizowanie 
dwóch spotkań 
z pedagogiem 
i psychologiem 
 

                

organizacja czasu 
wolnego poprzez 
utworzenie kółek 
hobbistycznych lub 
zainteresowań np.: kółko 
warcabowe, kółko 
rzeźbiarskie, kółko 
malarskie, kółko 
hafciarskie, kółko 
bukieciarskie, kółko 
rękodzielnicze, kółko 
historyczne 
 

utworzenie kółek 
hobbistycznych lub 
zainteresowań 
 

utworzenie dwóch 
kółek 
hobbistycznych lub 
zainteresowań 
 

                

Organizacja i promocja 
wolontariatu 

Ilość wolontariuszy 3 wolontariuszy                 



 


