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Na stronie internetowej 
gminy Gdów ukazał się pro-
jekt dokumentu pn. „Strate-
gia Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych w Gminie 
Gdów do roku 2020”. Czy 
m i e s z k a ń c y  b ę d ą  m i e l i 
wpływ na jego ostateczny 
kształt?

Skuteczna polityka spo-
łeczna opiera się w głównej 
mierze na rozpoznaniu rze-
czywistych zjawisk i proble-
mów występujących w danej 
społeczności lokalnej oraz 
na ocenie znaczenia i  roli 
czynników warunkujących 
te zjawiska. Stąd konieczne 
jest poddanie tego doku-
mentu konsultacji społecznej 
o zasięgu ogólnogminnym. 
Mieszkańcy gminy mają pra-
wo zapoznać się z diagnozą 
problemów społecznych wy-
stępujących w  naszej gmi-
nie, a jest ich wiele. Mają też 
prawo do zgłaszania swoich 
opinii i uwag do projektów 
przedsięwzięć, które będą 
podjęte przez organy gmi-
ny w celu rozwiązania tych 
problemów. I na ich sugestie 
teraz czekamy.

Problemy społeczne, rów-
nież w  gminie,  mają cha-
rakter ciągły i chociaż mogą 
ulec zmianie instrumenty od-
działywania na poszczegól-
ne sfery życia społecznego, 
zidentyfikowane problemy 
w  zasadzie są niezmienne 
i  jak wykazują dane staty-
styczne, diagnozy i doświad-
czenie będą miały tendencję 
stałą, a w niektórych sferach 
wzrostową.

Obecnie opracowaliśmy 
i   p o d d aj e my  ko n su l t ac j i 
społecznej dokument strate-
giczny ukazujący wszystkie 
problemy i zadania niezbęd-
ne do realizacji przez gminę 
w perspektywie wieloletniej. 
Jest to niezwykle ważny do-
kument zawierający diagno-
zę problemów społecznych, 
p ro p o z yc j e  ko n k re t nyc h 
rozwiązań i model ich finan-
sowania. W  kształtowaniu 
i rozwoju kapitału ludzkie-
go mają uczestniczyć m.in. 
organizacje pozarządowe 

i grupy społeczne, które już 
obecnie aktywnie działają na 
naszym terenie. Opracowanie 
projektu dokumentu ma rów-
nież związek z uchwaleniem 
krajowych i   regionalnych 
strategii i   programów do-
tyczących sfery społecznej, 
przewidzianych do realizacji 
do roku 2020.

Czego dotyczy ten do-
kument i dlaczego jest tak 
ważny dla mieszkańców 
gminy?

Generalnie rzecz biorąc 
wszystkie dokumenty strate-
giczne, w tym Strategia gmin-
na ma na celu kształtowanie 
i wsparcie rozwoju tzw. kapi-
tału ludzkiego. Kapitał ludz-
ki to nic innego, jak globalna 
suma dobrostanu członków 
rodzin, ich wiedzy, możliwo-
ści podnoszenia kwalifikacji, 
stanu zdrowia oraz zdolności 
każdego z nich do podjęcia 
pracy i zaspokojenia swoich 
potrzeb. We współczesnym 
świecie,  w  obliczu coraz 
silniejszej globalnej konku-
rencji, kapitał ludzki o od-
powiednio wysokich umie-
jętnościach i kwalifikacjach 
dostosowanych do wyzwań 
i zmieniającej się rzeczywi-
stości stanowi jeden z nie-
odzownych warunków szyb-
kiego rozwoju gospodarczego 
i rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego oraz, co za tym 
idzie, poprawy jakości życia 
obywateli. Dlatego bez roz-
wiązania problemów spo-
łecznych, które mają wpływ 
na kondycję społeczeństwa, 
również w gminie, nie sposób 
mówić o  rozwoju kapitału 
ludzkiego.

Dlatego „Strategia Rozwią-
zywania Problemów Społecz-
nych” to usystematyzowana, 
długoterminowa i perspek-
tywiczna koncepcja polityki 
społecznej gminy, mająca na 
celu zaspokojenie potrzeb 
społecznych oraz stworze-
nie optymalnych warunków 
dla rozwoju i funkcjonowania 
społeczności lokalnej.

Jakie główne problemy 
społeczne zostały zdiagno-

zowane w gminie Gdów?

Strategia diagnozuje prob-
lemy, które najczęściej wy-
stępują wśród mieszkańców 
gminy, powodując trudności 
w funkcjonowaniu oraz róż-
norakie zagrożenia, z  któ-
rymi nie są w  stanie sobie 
samodzielnie poradzić. Oczy-
wiście to nie tylko zadania 
z zakresu pomocy społecznej 
i przeciwdziałanie wyklucze-
niu społecznemu. Konieczne 
jest komplementarne po-
dejście do beneficjentów 
szeroko pojętej pomocy spo-
łecznej i socjalnej. Problemy 
jednostek (rodzin) mogą bo-
wiem dotyczyć jednocześ-
nie  zarówno bezrobocia, 
ubóstwa, sieroctwa, braku 
opieki, zdrowia, w tym psy-
chicznego, uzależnień, nie-
pełnosprawności, starości, 
wykluczenia społecznego, 
przemocy w rodzinie, jak i in-
nych zaburzeń życia rodzin-
nego. Z kilkoma z nich mogą 
borykać się dzieci i młodzież 
w rodzinach wielodzietnych 
albo dysfunkcyjnych, o za-
chwianych relacjach między 
jej członkami. Wszystkie te 
przyczyny prowadzą wprost 
do ubóstwa wielu rodzin i, 
co jest najgroźniejsze, do 
ubóstwa i wykluczenia spo-
łecznego dzieci i młodzie-
ży, którzy nie mają takich 
perspektyw materialnych 
i  rozwojowych, jak ich ró-
wieśnicy. Obecna kondycja 
dzieci i młodzieży przesądza 
o przyszłym stanie, rozwoju 
i dobrobycie całego społe-
czeństwa.

Wszystkie związane z wy-
mienionymi problemami 
zadania służb społecznych 
gminy mają z  kolei wpływ 
na kształtowanie i  rozwój 
kapitału ludzkiego, którego 
niepodobna oderwać od po-
ziomu i dostępności edukacji, 
kultury i dziedzictwa kultu-
rowego oraz poziomu aktyw-
ności społecznej i obywatel-
skiej mieszkańców, w  tym 
osób w podeszłym wieku.

Niezwykle ważna jest także 
pomoc rodzicom pracującym, 
wychowującym dzieci, a tak-

że posiadających pod opieką 
rodziców niesamodzielnych, 
przeważnie w  podeszłym 
wieku. O tej grupie społecz-
nej często się zapomina, nie 
są bowiem beneficjentami 
szeroko pojętej pomocy spo-
łecznej. To przede wszystkim 
oni są podatnikami wspiera-
jącymi cały system finan-
sowy pastwa, w tym gminy, 
a jednocześnie borykają się 
z trudnościami związanymi 
z zapewnieniem opieki nad 
dziećmi i rodzicami w czasie 
ich nieobecności w  domu. 
To jedno z najważniejszych 
zadań organów gminy, za 
którym pójdą różne formy 
wsparcia instytucjonalnego.

Jakie główne przedsię-
wzięcia i  cele do realiza-
cji zamierza podjąć gmina 
w sprawach społecznych?

Trzeba wyraźnie zazna-
czyć, że Strategia wymienia 
te z  priorytetów dotyczą-
cych spraw społecznych, 
które zgodnie z przepisami 
prawa mogą być realizowane 
i finansowane przez organy 
gminy jako zadania własne. 
Rozwiązywanie problemów 
społecznych i ich finansowa-
nie należy bowiem także do 
obowiązków powiatu, woje-
wództwa i państwa.

Z głównych celów gminy, 
oprócz zmniejszenia skali 
ubóstwa i wykluczenia spo-
łecznego, należy wymienić: 
poprawę systemu opieki dla 
dorosłych osób niesamo-
dzielnych, zwiększenie liczby 
miejsc w ośrodkach wsparcia 
dziennego dla dorosłych, 
zwiększenie liczby miejsc 
w   p r z e d s z k o l a c h  g m i n -
nych, wsparcie przez gmi-
nę różnych form opieki nad 
dziećmi do lat 3, utworzenie 
w szkołach gabinetów profi-
laktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej dla uczniów, 
zwiększenie liczby świetlic 
szkolnych i czasu ich funk-
cjonowania, oferta wakacyj-
na dla dzieci w miejscu za-
mieszkania, bezpieczeństwo 
żywnościowe dzieci, zmiany 
systemowe w edukacji dzieci 
i  młodzieży z  uwzględnie-

O projekcie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w gminie Gdów do roku 2020” w rozmowie z wójtem gminy 
Gdów Zbigniewem Wojasem

niem potrzeb rozwojowych 
dzieci i młodzieży szczegól-
nie uzdolnionej, rozwój ofer-
ty wsparcia dziennego dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyj-
nych, rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, zwiększenie 
liczby mieszkań socjalnych 
i zapewnienie możliwości ko-
rzystania z mieszkania chro-
nionego dla rodzin, w któ-
rych ma miejsce przemoc, 
rozwój oferty spędzania cza-
su wolnego dla osób w wieku 
50+ oraz wiele innych.

Z  ich treści  wymienio-
nych w Strategii priorytetów 
można więc wywnioskować, 
w  jakim kierunku pójdzie 
polityka społeczna gminy. 
Konkretyzacja zadań w ra-
mach przyjętych priorytetów 
będzie miała odzwiercied-
lenie w  planach rocznych, 
w  tym w  budżecie gminy. 
Wiele priorytetów przyję-
tych przez gminę wpisuje 
się w zamierzenia państwa, 
zatem będzie można je zrea-
lizować w ramach projektów 
dofinansowywanych z  bu-
dżetu państwa i UE. Wiele 
z zadań z zakresu spraw spo-
łecznych będzie wymagać 

także nakładów inwestycyj-
nych w infrastrukturę słu-
żącą celom społecznym, jak: 
przedszkola, oddziały przed-
szkolne w szkołach, świetlice 
szkolne, gabinety pielęgniar-
ki szkolnej, stołówki szkolne, 
domy wsparcia dziennego dla 
dorosłych i dzieci.

W jakiej formie i termi-
nie przebiegać będzie kon-
sultacja społeczna projektu 
Strategii?

Najbardziej dogodną formą 
składania opinii przez miesz-
kańców do projektu Strategii 
będzie wypełnienie formula-
rza ankietowego dostępnego 
na stronie internetowej Urzę-
du Gminy Gdów (www.gdow.
pl). Konsultacja prowadzona 
jest w okresie od dnia 19 li-
stopada do dnia 2 grudnia 
2014 r. Zachęcam więc miesz-
ka ń ców  d o  s ko r z yst a n i a 
z możliwości wypowiedzenia 
się w sprawach społecznych, 
ujętych w projekcie Strategii. 
Liczę na cenne spostrzeże-
nia ze strony mieszkańców, 
za które już dzisiaj bardzo 
dziękuję.


