
 

 

Uchwała Nr 33/XXXVII/09 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 3/XXXII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Cieszanów na lata 2008-2013. 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 110 

ust. 1, 4 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, 

poz.728 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, 

co następuje: 

§ 1 

W Uchwale Nr 3/XXXII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2009 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dokonuje się zmiany ram czasowych realizacji strategii na lata 2009-2013. 

2. Na stronie 5 załącznika nr 1 do przedmiotowej uchwały wskazuje się właściwy publikator 

ustawy o świadczeniach rodzinnych tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm. 

3. Na stronie 26 po zdaniu cyt.,, Młodzi bezrobotni pozostają na utrzymaniu rodziców, 

pojawia się syndrom braku perspektyw, czego konsekwencją jest niepełnosprawność i strach 

przed przyszłością „ Uchwały Nr 3/XXXII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia  

30 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Cieszanów na lata 2008 – 2013 dodaje się treści w kolejności jak załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

4. Na stronie 29, po zdaniu cyt. „ Najmniej osób i rodzin w porównaniu do powyższych 

dysfunkcji korzystało z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz 

alkoholizmu”. - dodaje się treści w kolejności jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

5. Zmienia się nazwę pkt. 6.2 przedmiotowej uchwały na „Monitoring i ewaluacja strategii” 

oraz jego treść, która otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 3/XXXII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia  

30 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Cieszanów na lata 2008-2013 pozostawia się bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów oraz Miejsko-

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Cieszanowie. 



§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

        Załącznik Nr 1  

        do Uchwały Nr 33/XXXVII/09 

        Rady Miejskiej w Cieszanowie 

        z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 

 

1.Opis zjawiska migracji zewnętrznej i wewnętrznej oraz ich wpływ na pomoc 

społeczną.        

2.Zjawisko dziedziczenia biedy. 

 

Ad.1. Opis zjawiska migracji zewnętrznej i wewnętrznej oraz ich wpływ na pomoc   

          społeczną. 

  „ Chociaż w ostatnim okresie wiele osób szczególnie w średnim wieku w celu 

poprawy swojej sytuacji ekonomiczno-materialnej decyduje się na migracje z kraju.  

  Migracja jest to proces przemieszczania się ludności mający na celu zmianę  

miejsca zamieszkania. 

Migracje wywoływane są przez takie zjawiska jak trudna sytuacja na rynku pracy oraz brak 

perspektyw mieszkaniowych. 

Ze względu na kierunek migracje można podzielić na : 

a) migracje wewnętrzne – polegające na przemieszczaniu się ludności w granicach kraju 

np. ze wsi do miast co jest charakterystyczne dla krajów rozwijających się oraz z miast na 

wieś co charakteryzuje kraje wysoko rozwinięte , sytuację taką można coraz częściej 

zaobserwować w naszym kraju, 

b) migracje zewnętrzne – polegające na przemieszczaniu się ludności poza granicę kraju.  

W aktualnym okresie zaobserwować można , że najwięcej osób z naszego regionu 

decyduje się na migracje zewnętrzne, czyli poza granice kraju. 

Do lat 90-tych popularny był rodzaj migracji zewnętrznych tzw. dalekich , wiele osób 

mających krewnych w takich krajach jak USA czy Kanada starało się o wyjazd do tych 

państw, gdzie pracowali nielegalnie przez okres od 2 do 5 lat. 

Obecnie szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej wiele osób w 

poszukiwaniu pracy i godnych zarobków migruje do krajów wspólnoty. 



Nasilenie się migracji wśród osób w wieku aktywności zawodowej , skutkuje 

spadkiem liczby osób bezrobotnych oraz wzrostem płac dla pracowników szczególnie z 

wykształceniem zawodowym. 

Zjawisko migracji można zauważyć także wśród młodych podopiecznych tut. 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Rodziny, w których co najmniej jedna osoba pracuje poza 

granicami kraju, a  wcześniej utrzymywały się często jedynie ze świadczeń pomocy 

społecznej , z momentem uzyskania pracy zagranicznej usamodzielniły się i odeszły na stałe  

z grona osób wymagających wsparcia. 

 

Tabela Nr 1 Ruch migracyjny wśród podopiecznych tut. MGOPS w latach 2005 – 2008 

 

 

Lata 

                 Rodzaj migracji  

Liczba rodzin korzysta- 

cych z pomocy finansowej     wewnętrzna       zewnętrzna 

2005 7 33 371 

2006 10 43 339 

2007 11 49  298 

2008 15 53 350 

Źródło :  Analizy własne. 

 

Analizując ruch migracyjny wśród podopiecznych w latach 2005 - 2008  można 

zauważyć systematyczny wzrost liczby osób decydujących się na migracje na terenie Polski 

jak i do krajów Unii Europejskiej. Wiele z tych decyzji podejmowanych jest ze względów 

czysto ekonomicznych tzn. jeden z członków rodziny pracuje z dala od miejsca zamieszkania 

utrzymując pozostawioną rodzinę. Występują  także sporadyczne przypadki wyjazdów            

z zamiarem stałej zmiany kraju zamieszkania z powodów finansowych, jak i w związku 

trudnymi warunkami mieszkaniowymi. Także wielu klientów pomocy społecznej deklaruje 

chęć wyjazdu , a możliwość znacznej poprawy sytuacji ekonomicznej swojej rodziny wiąże 

jedynie z pracą poza granicami kraju. 

Obok pozytywnych aspektów migracji, do których można zaliczyć możliwość 

wyższych zarobków lub wyższych zasiłków na dzieci, zdobycie dodatkowej wiedzy i 

umiejętności czy poznania nowego języka, wyjazdy niosą również negatywne konsekwencje 

społeczne, w szczególności dla rodzin i dzieci. Ich wyrazem jest m.in. rozłąka małżonków lub  



rodziców z dziećmi, pozostawienie pod opieką w najlepszym przypadku drugiego rodzica lub 

dziadków, ale nierzadko również powierzenie małego dziecka pod opieką nieco starszego 

rodzeństwa, dalszemu krewnemu a nawet osobom obcym. 

Część pozostawianych dzieci dostosowuje się do nowej sytuacji rodzinnej, ale 

większość z nich z trudem odnajduje się w zmienionych warunkach. Dotyczy to w 

szczególności uczniów, część z nich przestaje sobie radzić z nauką, częściej opuszcza zajęcia 

szkolne, staje się agresywna lub zamyka się w sobie. 

 

Rozłąka spowodowana wyjazdem  jednego z rodziców w celu podbudowania 

budżetów domowych jest czynnikiem zmieniającym normalny rytm życia rodziny i w 

większości przypadków negatywnie wpływa na wszystkich członków rodziny dlatego 

polityka państwa powinna zmierzać w kierunku zatrzymania narastąjącej fali migracji, co w 

przyszłości może mieć ujemne skutki na całe społeczeństwo, jak i na gospodarkę kraju.” 

 

Ad.2. Zjawisko dziedziczenia biedy. 

 

„Ponadto wydaje się, że należy koncentrować się w szczególności na dzieciach z 

dwóch powodów - bieda dziecka nie jest jego winą. Dziecko niczego przecież nie zaniedbało, 

nie dokonało złego wyboru, nie zaprzepaściło żadnej szansy. Po drugie - szanse na wyrwanie 

z biedy dziecka są większe niż dorosłego, choćby dlatego, że dziecko stoi na początku drogi 

życiowej. Trzeba stwarzać mu warunki do nauki, organizować zajęcia pozaszkolne i 

wyrównawcze zapewnić dostęp do internetu, kupować książki, pokazywać dobre wzorce, 

ludzi, którzy skorzystali na tym, że przykładali się w dzieciństwie do nauki. Słowem - 

wyrwać z getta biedy rodzinnej. 

 Dorosłym pomóc jest trudniej. Nawet, jeśli po ukończeniu wielu kursów znajdą 

wreszcie pracę, to raczej nie tak dobrze płatną i nie na tak długo, by zapomnieli o biedzie. Oni 

stracili swoją szansę wtedy, gdy byli dziećmi. 

 Sposoby zmagania się z biedą powinny stać się priorytetem na najbliższe lata. 

 Badania biedy pokazują, że substandardowe warunki życia są dziedziczone z 

pokolenia na pokolenie. Przeprowadzony z udziałem łódzkich socjologów międzynarodowy 

projekt pod nazwą „Społeczna historia biedy w Europie Centralnej” pokazał, że ludzie, którzy 

urodzili się w biedzie mają bardzo niewielkie szanse na osiągnięcie rzeczywistego sukcesu 

ekonomicznego. 



 Tak więc procesu dziedziczenia biedy całkowicie wyeliminować się nie da, ale można 

go zmniejszyć. Jest to rola polityki państwa- głównie polityki edukacyjnej, społecznej czy 

rodzinnej. Dzieci żyjące w biedzie nie są w stanie zdobyć dobrej pracy, gdy dorosną i w 

rezultacie traci na tym całe społeczeństwo.  

Natomiast z badań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wynika, że 

jednostki pomocy społecznej cierpią na niedobór kadr, w tym specjalistów. Na pewno istnieje 

potrzeba integrowania służb i działań na rzecz rozwiązywania problemów związanych z 

ubóstwem. 

 

 

 

Przede wszystkim u osób długotrwale bezrobotnych dominuje myślenie w kategoriach 

dnia dzisiejszego, zachowawczości stanu rzeczy oraz niewiary we własne możliwości i 

atrakcyjność na rynku pracy. Status bezrobotnego zaczyna być traktowany jako jedyne 

korzystne rozwiązanie. Osoby te raczej na długo wchodzą w system pomocy społecznej. 

Następuje przenoszenie i umacnianie negatywnych wzorców - bierność, bezradność. 

Dziedziczenie bezrobocia i ubóstwa następuje poprzez właśnie przenoszenie postaw 

rodziców/rodziny, jak również poprzez brak chęci i środków na edukację dzieci. 

Biorąc pod uwagę lata 2002 i 2006 wyraźnie widać proces występowania zjawiska 

„dziedziczenia” biedy w pomocy społecznej. 

 

Tabela Nr 2 Czasokres korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (od ilu lat rodziny 

otrzymujące świadczenia w 2002r. korzystają z pomocy społecznej tj. od momentu 

pierwszego zgłoszenia się do MGOPS) 

 

 

Czasokres 

 

Liczba, rodzin otrzymujących świadczenia 

do 1 roku 5 

od 1 roku do 2 lat 32 

od 3 lat do 5 lat 216 

od 6 lat do 12 lat 184 

Powyżej 12 lat 53 

Źródło : Analizy własne 

 

Ponadto można też określić, że w 2002 roku występowało 16 osób (korzystających z pomocy 

społecznej), które wychowywały się w rodzinach korzystających z pomocy społecznej. 



 

Tabela Nr 3 Liczba dzieci ( do 25 roku życia ) w rodzinach korzystających z pomocy 

społecznej 

 

Ogółem wszystkie 

dzieci 

 

 

w tym liczba dzieci 

 

w szkołach 

podstawowych i 

gimnazjalnych 

 

 

w szkołach 

ponadpodstawowych, 

ponadgimnazjalnych 

 

 

Liczba dzieci, które nie 

kontynuują nauki po 

ustaniu obowiązku 

szkolnego 

755 

 

 
 

 

329 153 43 

Źródło : Analizy własne 

 

Tabela  Nr 4  Czasokres korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (od ilu lat rodziny 

otrzymujące świadczenia w 2006r. korzystają z pomocy społecznej tj. od momentu 

pierwszego zgłoszenia się do MGOPS) 

 

 

 

Czasokres 

 

Liczba, rodzin otrzymujących świadczenia 

do 1 roku 9 

od 1 roku do 2 lat 35 

od 3 lat do 5 lat 71 

od 6 lat do 12 lat 173 

Powyżej 12 lat 51 

Źródło : Analizy własne 

 

Ponadto w 2006r. 9 osób korzystających z pomocy społecznej -  wychowywały się                

w rodzinach korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

 

Tabela  Nr 5  Liczba dzieci (do 25 roku życia) w rodzinach korzystających z pomocy 

społecznej: 

 

Ogółem wszystkie 

dzieci 

 

w tym liczba dzieci 



  

w szkołach 

podstawowych i 

gimnazjalnych 

 

 

w szkołach 

ponadpodstawowych, 

ponadgimnazjalnych, 

studia 

 

 

Liczba dzieci, które nie 

kontynuują nauki po 

ustaniu obowiązku 

szkolnego 

 

 

736 
 

 

421 147 66 

Źródło : Analizy własne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Załącznik Nr 2  

        do Uchwały Nr 33/XXXVII/09 

        Rady Miejskiej w Cieszanowie 

        z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 

1. Problematyka rodzin niewydolnych wychowawczo.  

2. Problem bezdomności. 

3. Zjawisko przemocy w rodzinie. 

4. Opis gospodarstw domowych, ich wyposażenia, dostępu do dóbr,  np. mediów. 

 

Ad. 1.  Problematyka osób niewydolnych wychowawczo. 

 

Przemiany, jakie zachodzą dzisiaj w Polsce i na świecie mają niewątpliwie wpływ  na 

życie rodziny i jej funkcjonowanie. W strukturze rodziny zanotowano wiele pozytywnych 

zmian, ale również budzących niepokój. Procesy transformacji systemowej wywołują wiele 

niepokojących zjawisk: bezrobocie, bieda, ubóstwo, wzrost przestępczości, agresji, 

alkoholizm i inne uzależnienia, nietolerancja, sieroctwo społeczne, powodując 



dysfunkcyjność rodzin. Rodzina dysfunkcyjna nie wypełnia podstawowych funkcji wobec 

własnych dzieci, nie zaspokaja ich potrzeb, nie respektuje praw, jakie przysługują również 

najmłodszym w rodzinie.  

Przyczyny zwracania się o pomoc społeczną wynikają najczęściej    z ubóstwa, 

doświadczania przez co najmniej jednego członka rodziny bezrobocia, niepełnosprawności 

lub długotrwałej choroby oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i  

prowadzenia  gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. 

Bezradność opiekuńczo - wychowawcza współwystępuje z takimi zjawiskami jak: ubożenie 

rodzin, bezrobocie, rozpad małżeństw, uzależnienia (szczególnie alkoholizm jednego z 

członków rodziny), przemoc w rodzinie (która często nie jest zgłaszana i rozpoznawana z 

uwagi na wstydliwy charakter tego zjawiska, a także niechęć osób doświadczających 

przemocy do postrzegania przez otoczenie jako ofiar ), długotrwała choroba w rodzinie. 

Pozostawanie w ubóstwie przez dłuższy czas wymusza zmiany w stylu życia rodziny.  

Spadek poziomu życia rodziny,  prowadzi do zaniedbań w sprawach wychowawczych 

i opiekuńczych. Może też powodować powstawanie kolejnych niekorzystnych zjawisk: 

alkoholizmu, przemocy w rodzinie, osłabienia więzi rodzinnych czy nawet przestępczości. 

Zauważalnym zjawiskiem staje się dziedziczenie biedy i negatywnych wzorców przez dzieci 

z rodzin niewydolnych. Ubóstwo rodzin dyskryminuje szanse edukacyjne, zawodowe 

i życiowe wychowujących się w nich dzieci. Niepokojącym zjawiskiem jest aprobata 

rodziców do przerywania przez dzieci edukacji i podejmowanie przez nie pracy dorywczej, 

zazwyczaj za granicą.  

W rodzinach gdzie głównym problemem jest brak pieniędzy takie zachowanie dzieci 

uważane jest za przejaw dorosłości i zaradności. W konsekwencji, dzieci wkraczają w dorosłe 

życie z niskim poziomem wykształcenia, co zmniejsza ich szanse na odnalezienie się na 

rynku pracy, a w przyszłości często prowadzi do uzależnienia się od świadczeń pomocy 

społecznej.  

W rodzinie zdrowej relacje pomiędzy małżonkami są równoległe oraz 

dwukierunkowe, oparte na wspólnych ustaleniach dotyczących podziału obowiązków i 

sposobu wychowywania dzieci. Kobieta i mężczyzna są współodpowiedzialni za całą rodzinę 

i związek małżeński. Rodzice roztaczają „parasol ochronny” nad swoimi dziećmi dając im 

poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. W rodzinie dysfunkcyjnej zaburzona jest komunikacja 

między jej członkami, co wpływa na nieprawidłowe kształtowanie się obrazu własnej osoby i 

poczucia wartości jej członków, zwłaszcza dzieci. Dziecko nie ma zaspokojonej potrzeby 

bezpieczeństwa, miłości, akceptacji, szacunku. 



 

Tabela Nr 6 Liczba rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego objętych pomocą  MGOPS     

w latach 2005 – 2008 

 

bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych       

i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego 

liczba 

rodzin 

w tym: na 

wsi 

liczba osób  

w rodzinach 

rzeczywista liczba 

rodzin objętych 

pomocą 

 2005 26 19 172 371 

 2006 25 18 150 339 

 2007 12 10 69 298 

 2008 12 10 61 350 

Źródło : Analizy własne 

 

      Analizując powyższe dane można zauważyć tendencję spadkową dotyczącą 

występowania dysfunkcji w rodzinie. W roku 2005 r. liczba rodzin niewydolnych 

wychowawczo wynosiła 26, natomiast w 2008 r. zjawisko bezradności zmniejszyło się            

o połowę i występowało w 12 rodzinach objętych pomocą Ośrodka. Na uwagę zasługuje fakt, 

iż problemy opiekuńczo-wychowawcze, częściej występują na wsi. Przyczyną tego zjawiska 

może być większe przyzwolenie środowiska wiejskiego na nadużywanie alkoholu przez 

mężczyzn, sprowadzanie roli kobiety tylko do zajmowania się domem i dziećmi, stosowanie   

i akceptowanie „łagodnych” form przemocy jako skutecznych metod wychowawczych.        

W środowisku wiejskim przeważa model rodziny patriarchalnej, gdzie dominującą rolę 

odgrywa mężczyzna.  

Może sprzyjać to występowaniu przemocy, nadużywaniu alkoholu  i innych zachowań 

ryzykownych, które pośrednio lub bezpośrednio przyczyniają się do dezintegracji w rodzinie. 

 

Ad. 2. Problem bezdomności. 

 

Problem bezdomności na terenie miasta i gminy aktualnie nie występuje. Bezdomność 

w ujęciu socjologicznym to problem społeczny charakteryzujący się brakiem miejsca stałego 

zamieszkania – brakiem domu. 



Bezdomność w ujęciu psychologicznym to kryzysowy  stan egzystencji osoby nie 

posiadającej faktycznego miejsca zamieszkania, pozbawionej niezbędnych środków  

do zaspokojenia elementarnych potrzeb, trwale wykorzenionej ze środowiska w wyniku 

rozpadu więzi społecznych. Jako stan ewidentnej deprywacji potrzeb mieszkaniowych,  

w sytuacji, gdy osoba dotknięta bezdomnością nie jest w stanie jej zapobiec, wiąże się  

z poważnym upośledzeniem psychicznego i społecznego funkcjonowania człowieka.  

 Stan ten jest uwarunkowany wieloczynnikowo poprzez: zmniejszoną zdolność  

do samodzielnego życia i radzenia sobie, poddania się wymaganiom społeczeństwa, niewielką 

odpornością na sytuacje trudne czy też marginalizacją społeczną. 

 Przyczyny tego zjawiska mogą być różne, mogą wynikać : 

1. z sytuacji społeczno – ekonomicznej kraju, w tym wzrostu bezrobocia, postępującej 

likwidacji hoteli robotniczych, 

2. z sytuacji prawnej, polegającej na możliwości wyeksmitowania lokatora za zaległości 

w opłatach czynszowych, 

3. z przyczyn związanych z patologiami, w tym z powodu alkoholizmu, przestępczości, 

odrzucenia lub braku opieki ze strony najbliższych, rozwodu lub trwałego rozpadu 

więzi formalnych lub nieformalnych, przemocy w rodzinie,  

4. z przyczyn natury socjopsychologicznej, w tym świadomego wyboru innego sposobu 

życia, odrzucenia obowiązującego systemu wartości, 

5. z przyczyn osobowościowych, w tym poczucia niższości, osamotnienia, wstydu, 

przekonania o złej naturze świata i ludzi.  

 Można tu zwrócić uwagę na inny rodzaj bezdomności – bezdomność „ukrytą”. 

„Ukryta Bezdomność” wyraża się zagęszczeniem lokali mieszkalnych z powodu braku 

możliwości wyprowadzenia się części lokatorów. Chodzi tu np.: o dorosłe dzieci zakładające 

własne rodziny (gospodarstwa domowe) w mieszkaniu rodziców czy też małżeństwa po 

rozwodzie, lecz wspólnie zamieszkujące lokal. 

 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc bezdomnym należy do zadań 

własnych gminy.  

Pomoc ta może mieć formę schronienia, posiłku, ubrania, czy zasiłku celowego na 

leczenie. Problem bezdomności dotyka najczęściej wielkie miasta, to problem poważny i 

złożony i jeśli już występuje na terenie gmin, to powinny zostać uwzględnione działania o 

charakterze: 

 profilaktycznym – zapobiegające utrwalaniu się i poszerzaniu zjawiska bezdomności, 

skierowane do najbardziej zagrożonych bezdomnością grup społecznych, 



 osłonowym – zapobiegające degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych  

z zastosowaniem standardowych rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej oraz 

podstawowych elementów pracy socjalnej. 

 aktywizującym – zmierzające do wyprowadzenia z bezdomności konkretnych osób  

i grup społecznych, rokujących perspektywy przezwyciężenia tej sytuacji.  

Ad. 3. Problem przemocy w rodzinie. 

Dom rodzinny, postrzegany jako środowisko miłości i opieki, bezpieczne i ciepłe 

miejsce domowego ogniska może stać się czasami miejscem terroru, zagrożenia i poniżenia, 

lęku i rozpaczy. 

 Przemoc w rodzinie – to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działania przeciw 

członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: 

1. Jest intencjonalna – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu 

kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 

2. Siły są nierównomierne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest 

słabsza a sprawca silniejszy. 

3. Narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe 

prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). 

4. Powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody,        

a doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. 

Od kilku lat w Polsce coraz częściej posługujemy się terminem „przemoc w rodzinie” 

lub nieco łagodniejszym „przemoc domowa”.  

 W poszukiwaniu skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

i pomagania jej ofiarom angażuje się wielu profesjonalistów i wolontariuszy organizacji 

pozarządowych i specjalistycznych instytucji.  

Nie jest to łatwe zadanie bowiem środowisko rodzinne jest i powinno być skutecznie 

chronione przed ingerencjami zewnętrznymi. Zajmowanie się przemocą domową wymaga 

zarówno wnikliwego zrozumienia złożonych zjawisk występujących w życiu rodzinnym, jak i 

szczególnej troski i rozwagi w trakcie interwencji.  

Przemoc domowa miewa różną temperaturę, może być gorąca i chłodna.  

U podstaw gorącej przewagi widoczna jest furia, czyli dynamiczne i naładowane gniewem 

zjawisko pękania tamy emocjonalnej, uruchamiające agresywne zachowanie. 



Przemoc chłodna wydaje się znacznie spokojniejsza, choć z czasem jest to spokój pozorny, 

skrywający silne emocje ale skutecznie tłumione i kontrolowane. Człowiek realizujący taki 

scenariusz przemocy jest gotowy do wtargnięcia na wewnętrzne terytorium psychiczne 

swojego dziecka lub współmałżonka. W wielu przypadkach przemoc jest związana  

z nietrzeźwością sprawców, ale alkohol nie powinien być obarczany bezpośrednią i wyłączną 

odpowiedzialnością za przemoc. 

Dorośli, nadużywający alkoholu,  powodują cierpienie swoich dzieci odbierając im 

młodość i poczucie bezpieczeństwa. Krzywdzenie dzieci przez wiele lat nie zostało przez 

opinię społeczną rozpoznane jako społeczne zło, dlatego też stanowiło ukryty problem 

społeczny. 

 W literaturze przedmiotu wskazuje się cztery kategorie krzywdzenia dzieci: 

– przemoc fizyczna – to wszelkiego rodzaju działania wobec dziecka powodujące 

nieprzypadkowe urazy (stłuczenia, złamania, zsinienia itp.); 

– seksualne wykorzystywanie dzieci – to każde zachowanie osoby dorosłej, które prowadzi do 

seksualnego zaspokojenia kosztem dziecka; 

– przemoc emocjonalna – to rozmyśle zachowania dorosłych wobec dzieci, które powodują 

znaczące obniżenie możliwości prawidłowego rozwoju dziecka, w tym zaburzenia 

osobowości, niskie poczucie własnej wartości, stany nerwicowe i lękowe; 

– zaniedbywanie dziecka – to niezaspokojenie jego podstawowych potrzeb zarówno 

fizycznych (właściwe odżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia, edukacja), jak  

i psychicznych (poczucie bezpieczeństwa, miłość rodzicielska, troska). 

Dzieci wzrastające wśród przemocy w domu są często zapomnianymi jej ofiarami. Doznają 

przemocy nie tylko wtedy gdy są bezpośrednio maltretowane lub zaniedbywanie przez 

opiekunów. Cierpią i są krzywdzone także wtedy gdy są świadkami przemocy dorosłych. 

 

 

 

Tabela Nr 7 Liczba osób poszkodowanych 

 

 
Ogółem   

osoby 
poszko-

dowane 

 

 

 

Lata 

Kobiety Mężczyźni Dzieci 

ogółem 

z tego:  
w wieku 

poproduk-

cyjnym* 

z tego:  

niepełno-
sprawni 

ogółem 

z tego:  
w wieku 

poproduk-

cyjnym* 

z tego: 

niepełno-
sprawni 

ogółem 

z tego: 

do 13 roku 
życia 

z tego:    

od 14     
do 18 lat 



10 

 

2006 

5 1 1 – – – 5 3 2 

21 

 

2007 

5 – – 1 – 1 15 11 4 

* – kobiety powyżej 60-tego roku życia, mężczyźni powyżej 65-tego roku życia. 

Źródło : Analizy własne 

 

Analizując skalę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Cieszanów  

w latach 2006 – 2007 należy stwierdzić, że problem ten narasta. Liczba poszkodowanych  

w wyniku przemocy w 2006 roku wyniosła – 10 osób, natomiast w roku następnym 21 osób. 

Taki stan rzeczy jest związany przede wszystkim z problemem nadużywania alkoholu. 

Niepokojącym jest fakt wzrastania liczby osób uzależnionych od alkoholu i obniżania wieku 

pierwszego z nim kontaktu.  

W rodzinach, które objęte są pomocą Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej pracownicy socjalni dość często obserwują stwarzanie sytuacji sprzyjających picia 

alkoholu, stosowanie zachęty do jego spożywania i przedstawianie łatwości jego zdobywania. 

W wielu środowiskach daje się zauważyć zjawisko „dziedziczenia” alkoholizmu. Z pomocą w 

pracy z osobami nadużywającymi alkoholu przychodzi Gminna Komisja ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cieszanowie.  

Niezmiernie istotna w tym momencie jest współpraca i przepływ informacji pomiędzy 

różnymi instytucjami zajmującymi się pomaganiem. W skład Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oprócz m.in.: policji, pedagogów szkolnych wchodzi również 

pracownik socjalny.  

Miejsko – Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie w latach 2006 – 2007 

pozyskiwał informacje o osobach dotkniętych przemocą w różny sposób co przedstawiają  

poniższe zestawienia. 

 

 

 

 

 

Tabela Nr 8  Informacje uzyskane przez MGOPS o osobach dotkniętych przemocą w 

2006r. 

 

 

Instytucja / osoba 
Liczba zgłoszonych osób dotkniętych 

przemocą 
Samodzielne zgłoszenie przez osobę poszkodowaną 1 

Policja – 



Kurator sądowy – 

Szkoła – 

Rodzina – 

Sąsiedzi 2 

Informacja własna OPS (wywiad  środowiskowy) 7 

Organizacja pozarządowa - 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 

Inne (jakie?) …………………………………… – 

Źródło :  Analizy własne. 

 

 

Tabela Nr 9 Informacje uzyskane przez MGOPS o osobach dotkniętych przemocą w 

2007r. 

 

 

Instytucja / osoba 
Liczba zgłoszonych osób dotkniętych 

przemocą 
Samodzielne zgłoszenie przez osobę poszkodowaną 12 

Policja – 

Kurator sądowy 3 

Szkoła – 

Rodzina – 

Sąsiedzi – 

Informacja własna OPS (wywiad  środowiskowy) 6 

Organizacja pozarządowa – 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 

Inne (jakie?) …………………………………… – 

Źródło :  Analizy własne. 

 

Ad. 4. Opis gospodarstw domowych, ich wyposażenia, dostępu do dóbr, np. mediów.    

 

„W przypadku osób i rodzin dotkniętych ubóstwem daje się zauważyć,  iż ich sytuacja 

finansowa niejednokrotnie przekłada się na sytuację mieszkaniową. Jednak zaznaczyć  tutaj  

należy, że sytuacja mieszkaniowa naszych klientów stopniowo zmienia się na lepsze, co jest 

pokazane na podstawie poniższych danych. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Nr 10  Porównanie sytuacji mieszkaniowej klientów MGOPS na podstwie 2002   

                   i    2006 roku 

 



Lata Liczba rodzin 

korzystających 

z pomocy 

MGOPS 

Liczba osób 

posiadających 

 własne: 

Mieszkający i 

prowadzący 

wspólne 

gospodarstwo 

domowe z 

rodziną (rodzice, 

teściowie itp.) 

Mieszkający i 

prowadzący 

odrębne 

gospodarstwo 

domowe z rodziną 

(rodzice, teściowie 

itp.) 

Wynajmujący: 

mieszkanie dom w 

mieszka- 

niu 

w 

domu 
w 

mieszkaniu 
w 

domu 
mieszkanie dom 

 

2002 

 

 

490 

 

123 

  

82 

 

19 

 

176 

 

3 

 

13 

 

237 

 

3 

 

2006 

 

 

339 

 

106 

 

136 

 

 9 

   

21 

 

3 

 

31 

  

29 

 

4 

Źródło : Analizy własne 

 

 

           Jak wynika z powyższej tabeli od 2002 roku zmianie uległa sytuacja mieszkaniowa 

naszych klientów. W 2006 roku przeważały rodziny mieszkające we własnym domu - 136 

rodzin oraz rodziny posiadające własne mieszkanie – 106 rodzin. Radykalnie zmniejszyła się 

liczba rodzin mieszkających i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z rodziną 

(rodzicami, teściami itp.), co sugeruje, że dzisiejsze małżeństwa dążą do usamodzielnienia 

się, chcą  być niezależni od rodziny i samodzielnie podejmować decyzje dotyczące ich życia. 

Przemawia również za tym fakt, iż w porównaniu do 2002 roku zwiększyła się liczba rodzin, 

które mieszkają  z rodziną ( rodzicami, teściami itp. ), ale prowadzą odrębne gospodarstwo 

domowe.  

Znacząco zmniejszyła się również liczba rodzin, które wynajmują mieszkanie – w 2002 

r. - 237 rodzin, w 2006 r. - 29 rodzin, co wynika zapewne, z chęci posiadania własnego lokum 

przez coraz większą liczbę rodzin.  

Posiadanie własnego domu lub mieszkania, wpływa na komfort psychiczny naszych 

klientów oraz daje im poczucie bezpieczeństwa, wynikające np. ze zmniejszenia ryzyka, iż z 

dnia na dzień mogą pozostać bez dachu nad głową. 

Wielkość mieszkań i domów naszych klientów przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

Tabela Nr 11 Analiza sytuacji mieszkaniowej klientów MGOPS pod względem ilości   



               pomieszczeń mieszkalnych na podstawie 2002 i 2006 roku 

 

Lata Liczba rodzin 

korzystających 

z pomocy 

MGOPS 

Liczba osób i rodzin posiadających oddzielne pomieszczenie na kuchnię i : 

wyłącznie jedno 

pomieszczenie 

mieszkalne 

1 pokój 2 pokoje 3 pokoje 4 i więcej 

pokoi 

 

2002 

 

 

490 

 

13 

 

64 

 

366 

 

41 

 

6 

 

2006 

 

 

339 

 

22 

 

53 

 

156 

 

84 

 

24 

Źródło : Analizy własne 

 

 

             Jak wynika z tabeli,  zarówno w 2002 jak i w 2006 roku, przeważały rodziny 

posiadające 2 pokoje mieszkalne, najmniej jest rodzin posiadających 4 i więcej pokoi oraz 

mieszkania składające się wyłącznie z jednego pomieszczenia mieszkalnego. Aczkolwiek 

rozpatrując szerzej kategorię rodzin, które posiadają 4 i więcej pokoi,  wyraźnie widać 

tendencję wzrostową, gdyż  w 2002 r. takich rodzin było tylko 6, natomiast w 2006 r. ich 

liczba zwiększyła się do 24. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku rodzin posiadających   

3 pokoje, gdyż  w 2002 r. było ich tylko  41,  zaś w 2006 r. takich rodzin było już  84, czyli 

ich liczba uległa podwojeniu.  

Można wnioskować zatem, że nasi klienci również pragną żyć zgodnie z obowiązującymi 

obecnie standardami życia, choćby właśnie poprzez posiadanie wygodnego i zapewniającego 

odpowiednią przestrzeń mieszkania. 

            Powyższą tezę potwierdza również stan wyposażenia mieszkań w media, przyłącza     

i centralne ogrzewanie, które z roku na rok ulega poprawie. 

 

Tabela Nr 12 Wyposażenie mieszkań w media, przyłącza i centralne ogrzewanie ( stan 

na   koniec 2006 r. ) 

Lata Liczba 

rodzin 

korzyst.   

z pomocy 

MGOPS  

Liczba osób i rodzin posiadających w mieszkaniu : 

Wodę  

bieżącą  

zimną 

Wodę  

bieżącą  

ciepłą 

łazienkę WC ogrzewanie gaz telefon 

CO piece elektry

czne 

inne   

 

2006 

 

339 

 

293 

 

185 

 

266 

 

263 

 

174 

 

126 

 

1 

 

- 

 

251 

 

98 

 

Źródło : Analizy własne 

 

 

 



Jak wynika z powyższej tabeli znaczny odsetek naszych podopiecznych posiada bieżącą wodę 

zimną (293 rodziny), łazienkę (266 rodzin) i wc (263 rodziny). Z kolei ponad połowa rodzin 

ma już w mieszkaniach bieżącą wodę ciepłą tj. 185 rodzin oraz  centralne ogrzewanie tj. 174 

rodziny.  Również znaczący odsetek klientów ma obecnie dostęp do gazu (251), zarówno tego 

z butli, jak i z sieci.” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

        Załącznik Nr 3  

        do Uchwały Nr 33/XXXVII/09 

        Rady Miejskiej w Cieszanowie 

        z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 

6.2 Monitoring i ewaluacja strategii. 

 
Skuteczność funkcjonowania przyjętej strategii zależeć będzie m. in. od monitoringu  

i ewaluacji. 

 

Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polegać będą na systematycznej ocenie 

realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych zmian 

społecznych, które mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji prawnych czy też narastanie 

poszczególnych dolegliwości społecznych. 

 

Elementami skutecznego monitoringu i ewaluacji będą przede wszystkim: 

a) Zespół wdrażający strategię 

b) roczna ocena wdrażania 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 Wdrożeniowym. Raport ten będzie zawierał przegląd  celów i zadań 

strategicznych oraz postępów i trudności w realizacji strategii. 

Elementem monitoringu będą także przeprowadzane badania opinii  społecznej, które 

będą służyć lepszej ocenie wybranych zadań. Badania te będą podejmowane poprzez 

przeprowadzanie ankiet wśród mieszkańców, oraz za pośrednictwem stron internetowych. 

 Całościowa ocena wymagać będzie odpowiedzi na pytania o zgodność ocenianej 

polityki z przyjętymi wartościami i zasadami. Ewaluacja jest działalnością z natury 

normatywną, gdyż z jednej strony wykorzystuje się w niej istniejące normy, z drugiej zaś w 

jej wyniku mogą pojawić się propozycje wprowadzenia nowych norm i procedur. Jest także 

działalnością instrumentalną, ponieważ jej podstawowym celem jest dostarczenie podmiotowi 

polityki społecznej praktycznej wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu decyzji.  

 

            Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Cieszanów zakłada 

ciągłość w realizacji wytyczonych kierunków działań z zachowaniem wymogu wprowadzania 

niezbędnych zmian dostosowawczych, wynikających z aktualnej sytuacji ekonomicznej i 

społecznej w kolejnych latach. Niewątpliwie należy liczyć się z koniecznością podejmowania 

innowacyjnych, wynikających z potrzeb przedsięwzięć modyfikujących ustalony model 

działań.   



 Realizacja określonych celów implikuje konieczność zaangażowania możliwych 

zasobów państwowych, regionalnych i lokalnych. Rozwijanie i utrzymywanie systemu 

pomocy wymaga zintegrowanych działań wszelkich podmiotów, w tym też wolontariuszy, 

organizacji typu non- profit, grup sąsiedzkich oraz rodzin. Samopomoc i samoorganizacja 

obywateli jest często bardziej efektywna niż interwencja instytucji publicznych. Osiągnięcie 

oczekiwanych rezultatów będzie w dużym stopniu uzależnione przez wszystkich sojuszników 

podejmowanych działań pomocowych.  

 Skuteczna realizacja ustalonych zadań będzie możliwa przez opracowanie, wdrażanie i 

monitorowanie budowanych w oparciu o strategię szczegółowych programów operacyjnych. 

 Elastyczna konstrukcja niniejszego dokumentu przewiduje wprowadzenie nowych, 

lepszych elementów służących budowaniu porządku społecznego opartego na wzajemnym 

porozumieniu grup społecznych, odpowiedzialności za konsekwencje podejmowanych 

działań oraz wrażliwość na krzywdy i obowiązki wzajemnej pomocy. 

 Realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych będzie uzależniona od 

wielu różnych czynników. 

Najważniejsze z nich to: 

- sytuacja finansowa gminy,  

- kreatywność i stopień zaangażowania lokalnych zasobów instytucjonalnych we wspólne 

działania, 

- aktywność samych zainteresowanych, czyli mieszkańców gminy. 

 Do poszczególnych przedsięwziąć realizowanych w ramach strategii będą 

przygotowane odrębne programy i projekty. Ich wdrażanie będzie systematycznie 

monitorowane przez wyznaczone osoby, odpowiedzialne za ich realizację. Systematycznie też 

prowadzona będzie analiza osiąganych efektów, zaś raz w roku oceniany zostanie poziom 

wdrażania poszczególnych celów i kierunków działania. Korekta będzie uwzględniona 

każdorazowo po zgłoszeniu uwag. 

 

 

 

 

 

 

 

 


