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WSTĘP  
 

          W wysoko rozwiniętych społeczeństwach państwowe agendy rządowe i samorządowe, korzystając 

z instrumentów polityki społecznej, starają się budować spójny i funkcjonalny system instytucjonalnej 

ochrony bezpieczeństwa socjalnego, pod którego pojęciem rozumieć należy przede wszystkim możliwość 

i gwarancję zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych jednostki lub grupy społecznej. Głównym 

celem działań jest przeniesienie akcentu z dotychczasowej roli państwa w rozwiązywaniu kwestii 

społecznych na pobudzanie aktywności i współuczestnictwa obywateli w tym procesie. Metodą tą jest 

decentralizacja, czyli proces za pomocą, którego świadczenia i usługi socjalne są przenoszone z rządu 

centralnego do mniejszych, lokalnych jednostek czy władz i agencji, o których sądzi się, że są bliżej 

obywateli i użytkowników. Decentralizacji przypisuje się kilka zalet m.in. sprawniejsze rządzenie przez 

przybliżenie władzy społecznościom lokalnym. Ten główny kierunek przemian, wprowadzany pod 

hasłami potrzeby samorządności, odbiurokratyzowania, deregulacji, budowy społeczeństwa 

obywatelskiego itp., oznacza stopniowe zdejmowanie z państwa troski o sprawy społeczne.  

          Lokalna polityka społeczna odnosi się do szczebla gminnego, w którym występuje bezpośrednie, 

naturalne połączenie istniejących potrzeb i środków. Zaletami takiej polityki są m.in. szybkość reakcji 

podmiotów na ujawniające się  problemy społeczne, trafne rozpoznanie sytuacji pojedynczych środowisk, 

lepsze możliwości wykorzystania lokalnego potencjału społecznego, uwzględnianie lokalnej specyfiki 

przy formułowaniu diagnozy społecznej, kontrola społeczna sprzyjająca racjonalnej gospodarce środkami 

materialnymi i zasobami ludzkimi.  Dlatego jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki 

społecznej jest przygotowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych.  

Strategia, termin używany od dawna w naukach o wojsku, wszedł do języka pomocy społecznej jako 

narzędzie rozwiązywania problemów społecznych.  

„Strategia to zaplanowany i często realizowany w praktyce sposób osiągania jakiegoś wyznaczonego 

celu” ale  również „teoria, a także metody i techniki rozwiązywania określonych problemów 

badawczych”
1
.   

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zasadach określających budowę strategii podaje: „Nie każdy 

plan jest strategią. Strategia powinna określać cel, jakim jest rozwiązywanie określonych problemów 

społecznych (czyli np. poprawa sytuacji ludzi starych, niepełnosprawnych lub zmiana na lepsze 

wybranych obszarów życia społecznego /…/ oraz sposób, w jaki można go osiągnąć…”
2
 

Podjęcie przez samorząd gminny wyzwania, jakim było zadanie wypracowania strategii 

rozwiązywania problemów społecznych, podyktowane zostało głównie dwoma względami. Obowiązek 

posiadania takiego dokumentu nakłada art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca  2004 roku o pomocy 

społecznej
3
, w myśl którego do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy 

społecznej należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.  

Zaangażowanie i wysiłek wielu osób byłyby jednak daremne, gdyby nie przekonanie (może nie 

wypowiedziane wprost, ale na pewno w jakiś sposób obecne wśród współtwórców strategii), że w gminie 

możliwa jest lepsza polityka społeczna, czyli taki zespół długofalowych działań przyjęty i realizowany 

przez władzę publiczną i organizacje społeczne, który efektywniej niż dotychczas służyłby zaspokajaniu 

potrzeb i rozwiązywaniu problemów społecznych. Z tego względu zasadne było stworzenie strategii 

uwzględniającej kwestie bieżące oraz cele rozwojowe gminy, w szczególności aktywizację i integrację 

mieszkańców.  

Można powiedzieć, że niniejsza strategia nie powstałaby nigdy bez wiary  

w możliwość dokonania pożądanych zmian w naszym otoczeniu, w tym przede wszystkim  

w myśleniu i postawach ludzi. Ale zarazem trzeba pamiętać, że dokument strategiczny stanowi bardzo 

istotny, ale nie jedyny i nie ostatni krok na drodze do zmiany społecznej.  

                                                      
1
Olechnicki K., Załęski P. (red) Słownik socjologiczny, Toruń 1997,  s. 205 

2
Informacje o strategii, MPiPS , Warszawa, 2006, WWW: www.mpips.gov.pl 

3
 Tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 182. 

http://www.mpips.gov.pl/
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I. PROCEDURA TWORZENIA GMINNEJ STRATEGII 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE 

BIELINY  
 

1.1. Metodyka opracowania strategii 
 

Przyjęta metodyka opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bieliny 

na lata 2014-2020 oparta została na modelu uwzględniającym własne zasoby gminy: zarząd, specjalnie 

powołany zespół do spraw opracowania strategii, przedstawiciele społeczności lokalnej oraz 

przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie gminy. 

Należy podkreślić, że planowanie strategiczne w gminie jest procesem ciągłym (nie kończy się 

wraz z uchwaleniem strategii), w którym samorząd świadomie przewiduje i kontroluje swój rozwój nie 

czekając biernie na przyszłe zdarzenia. Jest to umiejętność reagowania na zmiany otoczenia, a nawet ich 

wyprzedzanie. W procesie planowania strategicznego, gminę należy postrzegać z jednej strony jako 

zamkniętą całość, z drugiej zaś jako część systemu globalnego. Otoczenie terytorialne  

i makroekonomiczne ma bowiem stały wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy. Strategia zaś winna 

być dokumentem minimalizującym niepewność w funkcjonowaniu lokalnej wspólnoty samorządowej, 

zapewniającym, obok realizacji celów doraźnych, długofalowy rozwój społeczny gminy.  

Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie Gminy Bieliny została sporządzona 

 w oparciu o dane będące w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach, uzyskane  

w toku bieżącej jego działalności, dane uzyskane z Urzędu Gminy Bieliny, Wojewódzkiego Urzędu 

Statystycznego, Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach oraz w oparciu o informacje od instytucji 

współpracujących z ośrodkiem pomocy społecznej. 

Na podstawie powyższych danych przygotowano analityczne materiały źródłowe, niezbędne dla 

diagnozy sytuacji społecznej w Gminie Bieliny, co pozwoliło na wypracowanie kierunków strategicznych 

działań odniesionych do rzeczywistych problemów społeczności lokalnej i wskazanie skutecznych 

kierunków działań dla ich rozwiązania, a także ustalenie układu współpracy instytucjonalnej dla 

poszczególnych problemów społecznych. W oparciu o diagnozę sytuacji społecznej, została opracowana 

strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy na najbliższe lata, która jest rozwinięciem 

działań oraz założeń programowych realizowanych w sferze polityki społecznej w gminie Bieliny. 

Dokument jest syntezą wypracowanych kierunków strategicznych dla realizacji polityki 

społecznej Gminy Bieliny. W procesie monitoringu realizacji strategii, kierunki i działania powinny być 

aktualizowane i dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości i otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Przyjęcie strategii stanowi proces otwierający długoterminowe planowanie polityki społecznej, tj. na lata 

2014-2020. 

Strategia jest dokumentem stanowiącym podstawę do podejmowania długofalowych 

zintegrowanych działań rozwojowych w sferze pomocy społecznej. Cele i kierunki działań są zgodne ze 

wskazaniami innych dokumentów o charakterze programowym z obszaru polityki społecznej. 

 

1.2. Podstawy prawne 
 

Podstawą do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych są następujące 

akty prawne: 

1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 

r., poz.182), 

2) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 1456), 

3) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788), 

4) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 2011 r.,  

Nr 231, poz. 1375 ze  zm.), 

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

(Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 ze  zm.), 

http://późn.zm/
http://późn.zm/
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6) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2004 r., poz. 2135 ze  zm.), 

7) Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356), 

8) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., 

poz. 1493 ze zm.), 

9) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., poz. 92 ze  zm.),  

10)  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., poz. 266 ze  zm.). 

 

1.3. Wykorzystane materiały, dokumentacje przy opracowaniu strategii 
 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bieliny została opracowana na 

podstawie dostępnych dokumentów, opracowań i informacji o charakterze analitycznym, diagnostycznym 

i strategicznym oraz na podstawie zebranych danych statystycznych. W szczególności są to: 

1) Sprawozdania MPiPS - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach za rok 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 

2) Sprawozdania MPiPS - Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach za rok 2013, 

3) Strategia Rozwoju Gminy Bieliny 

4) Plan Rozwoju Gminy Bieliny na lata 2004-2013, 

5) Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego:  www.stat.gov.pl  

6) Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielinach. 

 

http://późn.zm/
http://późn.zm/
http://późn.zm/
http://www.stat.gov.pl/
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II.  CHARAKTERYSTYKA GMINY BIELINY 
 

Punktem wyjścia planowania strategicznego jest zawsze diagnoza stanu obecnego. Niniejszy 

rozdział zawiera podstawowe informacje o gminie, obserwowanych zjawiskach  

i problemach społecznych, a także analizę głównych zasobów, które posłużą jako podstawa  

w działaniach na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców.  

 

2.1. Położenie, podział terytorialny 
 

Gmina Bieliny położona jest w granicach województwa świętokrzyskiego, w powiecie kieleckim. 

Gmina graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi:  

 gminą Daleszyce – od południowego-zachodu (dł. granicy 8,1 km); 

 gminą Górno – od północnego-zachodu (dł. granicy 10,1 km); 

 gminą Bodzentyn – od północy (dł. granicy 7,9 km); 

 gminą Nowa Słupia – od północnego-wschodu (dł. granicy 11,6 km); 

 gminą Łagów – od południowego-wschodu (dł. granicy 5,9 km). 

Gmina znajduje się w odległości 23 km na wschód od Kielc – stolicy województwa 

świętokrzyskiego. Ponad 60% jej powierzchni znajduje się w granicach Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego i jego otuliny, czyli przygranicznej strefy ochronnej, co zapewnia zachowanie 

pierwotnego charakteru gminy rolniczej i dobrego stanu przyrody w gminie Bieliny. Reszta, czyli 

część południowa, to fragment Cisowsko - Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. 

 

Mapa 1. Gmina Bieliny – geografia powiatu kieleckiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Internet, www.swietokrzyskie.powiaty.cba.pl 

 

W skład Gminy Bieliny wchodzi 15 sołectw: 

Bieliny Kapitulne, Bieliny Poduchowne, Huta Podłysica, Huta Szklana, Huta Stara, Huta Nowa, Huta 

Koszary, Czaplów-Zofiówka, Lechów, Makoszyn, Belno, Napęków, Górki Napękowskie, Porąbki 

oraz Kakonin. 

 

Tabela Nr 1. Gmina Bieliny – podstawowe dane za 2012 r. 
Wyszczególnienie Gmina Bieliny Powiat kielecki Województwo 

świętokrzyskie 

Powierzchnia (km²) 88,28 2 245 11 710,50 

Ludność 10 131 206 551 1 280 124 

Gęstość zaludnienia (osób/km
2
) 115 92 109 

Przyrost naturalny na 1000 M (w ‰) 3,1 1,2 -1,7 

Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) 11,7 18,4 15,2 

W % ogółem ludność w wieku 
produkcyjnym 

64,1 64,8 63,6 

Ludność wieku nieprodukcyjnego na 100 
osób wieku produkcyjnego 

56,0 54,4 60 

Źródło: Dane GUS BDL 2012 r.  
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Powierzchnia Gminy Bieliny wynosi 88,28 km², co stanowi 0,75% obszaru województwa 

świętokrzyskiego. W granicach powiatu kieleckiego Gmina jest ósmą pod względem liczby ludności  

i 21 w województwie.  

 

2.2. Demografia 
 

 Gminę zamieszkuje 10 244 osób (stan na dzień 31.12.2013 roku). Na obszarze 88,28 km
2 

jaki 

zajmuje daje to stosunkowo wysoką gęstość zaludnienia na poziomie 116 osób na km
2
. Na przestrzeni 

lat 2009-2013 liczebność mieszkańców gminy zwiększyła się o 1,5%. Przyrost naturalny nadal 

notowany jest w gminie na dodatnim poziomie, jego współczynnik zwiększył się z 4,6% w 2009 r. do 

5,2% w 2013 r. 

Liczbę ludności gminy na przestrzeni lat 2009-2013 przedstawiono w tabeli umieszczonej poniżej. 

Tabela Nr 2. Struktura ludności w Gminie Bieliny w latach 2009-2013 

Wyszczególnienie  

Na dzień 
31.12.2009 

Na dzień 
31.12.2010 

Na dzień 
31.12.2011 

Na dzień 
31.12.2012 

Na dzień 
31.12.2013 

Ogółem ludności: 10090 
(100%) 

10168 
(100%) 

10185 
(100%) 

10203 
(100%) 

10244 
(100%) 

w tym kobiet: 5056 
(50,11%) 

5104 
(50,20%) 

5130 
(50,37%) 

5141 
(50,39%) 

5143 
(50,20%) 

w tym mężczyzn: 5034 
(49,89%) 

5064 
(49,80%) 

5057 
(49,63%) 

5062 
(49,61%) 

5101 
(49,80%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z zestawienia informacyjnego o osobach z bazy 

Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Bieliny 

Zmiany liczby ludności wynikają z ruchu naturalnego (urodzenia żywe, zgony) oraz z migracji 

ludności. Przyrost naturalny stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym 

przedziale czasu. Kształtowanie się wskaźnika przyrostu naturalnego w gminie Bieliny w latach 2009-

2013 prezentuje wykres 1. We wskazanym okresie, występuje dodatni przyrost naturalny, szczególnie 

od roku 2012 znacząco zwiększa się liczba urodzeń, co jest korzystnym zjawiskiem. 

Wykres 1. Przyrost naturalny w gminie w latach 2009-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) oraz danych z 

zestawienia informacyjnego o osobach z bazy Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Bieliny 

Drugim czynnikiem kształtującym liczbę ludności na terenie gminy są migracje wewnętrzne, 

czyli zameldowania na pobyt stały i wymeldowania osób na stałe. Wskaźnik salda migracji 

wewnętrznej stanowi różnicę między zameldowaniem i wymeldowaniem migracyjnym. Dla gminy 
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Bieliny od 2011 roku utrzymuje się on na zbliżonym poziomie. Mniejszy wpływ mają emigracje 

zagraniczne, odnotowano ich 2 w 2012 roku. 

Wykres 2. Saldo migracji w gminie w latach 2009-2013 w ruchu wewnętrznym  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z zestawienia informacyjnego o osobach z bazy 

Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Bieliny 

Strukturę wiekową mieszkańców gminy przedstawia tabela 3. Dane przedstawiono również na 

wykresie kołowym (Wykres 3). Jak wynika z przedstawionych wyliczeń, większość 64% populacji 

jest w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18-64 lat i kobiety w wieku 18-60 lat). Liczną grupę 

stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym 22%. Sytuacja gminy jest zatem stosunkowo korzystna  

z punktu widzenia rozwoju gospodarczego oraz społecznego. 

Tabela Nr 3. Struktura ludności (stan na dzień 31.12.2013 r.) 

 
Wyszczególnienie Ogółem 

Ludność  10244 

Wiek przedprodukcyjny 0-18 lat 2257 

Wiek produkcyjny 6574 

Wiek poprodukcyjny 1413 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z zestawienia informacyjnego o osobach z bazy 

Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Bieliny 

Wykres 3. Struktura wieku ludności gminy (31.12.2013 r.) 
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych z zestawienia informacyjnego o osobach z bazy Ewidencji 

Ludności Urzędu Gminy Bieliny 

 

Analizując trendy demograficzne trzeba zwrócić uwagę na kształtowanie się struktury wieku 

ekonomicznego na przestrzeni co najmniej kilku lat. Obserwowany obecnie i spodziewany  

w przyszłości w województwie świętokrzyskim, w tym w powiecie kieleckim jest stały wzrost liczby 

osób w wieku emerytalnym (zjawisko ,,starzenia się społeczeństwa”). Wydaje się jednak, że to 

niekorzystne zjawisko w dużo mniejszym stopniu dotknie mieszkańców gminy Bieliny, ze względu na 

również obserwowaną nasilającą się migrację mieszkańców Kielc na blisko położone atrakcyjne 

tereny wiejskie gminy Bieliny. 

 

2.3. Rolnictwo 
 

Gmina Bieliny jest gminą wiejską. Ponad połowa mieszkańców utrzymuje się z prowadzenia 

gospodarstwa rolnego. W większości jest to drobna działalność rolnicza do 5 ha, mniej jest 

gospodarstw o powierzchni 10 ha i powyżej. Użytki rolne stanowią 61% całkowitej powierzchni, lasy 

i grunty leśne 37% powierzchni. Na pozostałe grunty przypada 1,2%. Powierzchnię gruntów rolnych 

zajmują zboża, ziemniaki, szczypior oraz przede wszystkim truskawki z których uprawy Gmina 

Bieliny słynie. Powierzchnie upraw jednak są niewielkie, gleby mało żyzne, co wiąże się ze 

stosunkowo niską dochodowością. Strukturę użytkowania terenów w Gminie Bieliny przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela Nr 4. Struktura użytkowania terenów w gminie Bieliny 

Wyszczególnienie Powierzchnia  

Użytkowanie gruntów [%]: 

Użytki rolne 
61,03 

Lasy i zadrzewienia 
37,77 

Pozostałe grunty i nieużytki 1,2 

Średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego [ha] 3,37 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kielcach, 2013 r. 

Tabela Nr 5. Struktura użytków rolnych w Gminie Bieliny 

Wyszczególnienie 

Ogółem powierzchnia 

w ha 

Powierzchnia ogólna 

gruntów: 

8827,8457 

Użytki rolne 
w tym: 

5847,9334 

Grunty orne 4187,2 

Sady 199,3777 

Łąki trwałe 612,3872 

Pastwiska trwałe 580,7365 

Grunty rolne zabudowane 255,5534 

Grunty pod stawami 0,33 

Grunty leśne, zadrzewienia i zakrzewienia 
w tym: 

2739,4309 
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Grunty zadrzewione 
i zakrzewione 
 

54,7138 

Lasy 2684,7171 

 

Grunty pod wodami 

w tym: 

w tym: 

 

Płynącymi 25,8101 

             Stojącymi 0,16 

Nieużytki 17,8719 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 196,6394 

Tereny różne 0,00 

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bieliny,2014 

Na terenie Gminy Bieliny przeważają gleby słabe. Powszechnie występują gleby brunatne 

właściwe, wyługowane i kwaśne. Na południowym skłonie Łysogór, na lessach, powstały gleby 

czarnozieme, które występują płatami we wsiach: Huta Nowa, Huta Stara-Koszary, Huta Podłysica, 

Porąbki i Bieliny. 

Do lepszych gleb należą rędziny brunatne i czarnozieme, występujące w południowej części 

Gminy- we wsiach: Belno, Makoszyn i Lechów. W dolinach rzecznych Belnianki i Nidzianki 

wykształciły się gleby bagienne (torfowo-murszowe i glejowe) - głównie na terenach podmokłych, 

okresowo zalewanych oraz mady - na terasie rędzinnej. Lokalnie występują czarne ziemie 

zdegradowane, które zajmują głównie użytki zielone. 

Na typy gleb, klasy bonitacyjne i ich rolniczą przydatność wpływają m. in.: zawartość części 

organicznych w glebach, zmiany litologiczne zwietrzelin skał macierzystych, poziom zalegania wód 

gruntowych oraz zmienność stosunków powietrzno-wodnych. 

Tabela Nr 6. Klasyfikacja bonitacyjna użytków rolnych w Gm. Bieliny – na podst. informacji ze 

Starostwa Powiatowego w  Kielcach 

Klasa I II III IV V VI 

% - - 1,76 31,3 30,1 11,9 

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bieliny,2014 

Według klasyfikacji bonitacyjnej, na użytkach rolnych w Gminie Bieliny dominują gleby 

klasy IV i V (odpowiednio 31,3% i 30,1%) oraz gleby klasy VI, stanowiąc 11,9% ogólnego ich areału, 

natomiast najlepsze gleby klasy III (gleby klas I-II w ogóle nie występują) zajmują łącznie 1,76% 

areału, przy czym gleby tej klasy znajdują się w północnej części Gminy - w bezpośrednim 

sąsiedztwie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W centralnej części Gminy występują gleby klasy 

IV i gleby klas słabszych. W części południowej przeważają gleby słabe V i VI klasy, z domieszką 

zwartych kompleksów gleb klasy IV. 

 

2.4. Pozarolnicze formy działalności  
 

Na terenie Gminy Bieliny nie ma większych zakładów przemysłowych czy przedsiębiorstw 

produkcyjnych. Największym pracodawcą na terenie gminy jest Urząd Gminy wraz z podległymi 

jednostkami organizacyjnymi  (szkoły, Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich). 

Funkcjonuje kilkanaście przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 10 osób. Zdecydowaną większość 
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stanowią małe firmy rodzinne lub zatrudniające po kilka osób. Głównym miejscem, gdzie mieszkańcy 

Gminy Bieliny znajdują zatrudnienie są Kielce.   

Na dzień 31.12.2013 r. w CDEiG, zarejestrowanych było 622 podmiotów gospodarczych. 

Znaczną ich część stanowią firmy usługowe tj. 466 podmiotów oraz przemysł i budownictwo  

138 podmiotów. Dominują firmy z sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych.  

Tabela Nr 7. Podmioty gospodarcze wg sektorów własności 

Wyszczególnienie Rok 2013 

Sektor publiczny – ogółem 28 

Sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 23 

Sektor prywatny – ogółem 594 

Sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 549 

Sektor prywatny - spółki handlowe 8 

Sektor prywatny – spółdzielnie 2 

Sektor prywatny – fundacje 1 

Sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne 22 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 622 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

Tabela Nr 8. Podmioty gospodarcze wg wielkości 

Wyszczególnienie Rok 2013 

0-9 600 

10-49 20 

50-249 2 

Ogółem 622 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

Tabela Nr 9. Podmioty gospodarcze wg rodzajów działalności 

Wyszczególnienie Rok 2013 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 18 

Przemysł i budownictwo 138 

Usługi 466 

Ogółem 622 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 
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Tabela Nr 10. Najwięksi pracodawcy w sektorze publicznym na terenie Gminy Bieliny 

Nazwa podmiotu Zatrudnieni (stan na 31. XII. 2013) 

Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach 78 

Urząd Gminy w Bielinach z podległymi jednostkami 
organizacyjnymi 

66                                                                             
(w tym 13 osób zatrudnionych w ramach  

projektów; 2 osoby zatrudnione w ramach prac 
interwencyjnych) 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielinach 15  

Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich 12 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. 

Głównymi problemami rynku pracy są przede wszystkim: 

 brak miejsc pracy na terenie Gminy Bieliny, 

 mała aktywność w samozatrudnianiu i tworzeniu nowych miejsc pracy w obszarze 

pozarolniczej działalności gospodarczej, 

 zjawisko migracji w poszukiwaniu pracy, 

 praca na czarno, 

 brak dużych zakładów pracy w okolicy, 

 nieodpowiednie kwalifikacje do dostępnych ofert pracy, 

 stosunkowo niskie wynagrodzenia do wykonywanej pracy. 

 

2.5. Szkolnictwo 

 
Na terenie Gminy Bieliny funkcjonuje osiem szkół podstawowych i jedno Gimnazjum:  

1. Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach na który składają się Szkoła Podstawowa                  

i Gimnazjum, 

2. Szkoła Podstawowa w Belnie, 

3. Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej, 

4. Szkoła Podstawowa w Hucie Podłysicy, 

5. Zespół Placówek Oświatowych w Hucie Starej, 

6. Szkoła Podstawowa w Lechowie, 

7. Szkoła Podstawowa w Porąbkach, 

8. Szkoła Podstawowa w Makoszynie. 

Obwód szkolny obejmuje wszystkie wsie w granicach administracyjnych gminy. Do szkół 

podstawowych i klas „0” w  Bielinach, Belnie, Hucie Nowej, Hucie Podłysicy, Hucie Starej, 

Lechowie, Porąbkach, Makoszynie uczęszcza łącznie 872 uczniów (stan na dzień 31.12.2013r.).  

Liczba dzieci uczęszczających do Gimnazjum na koniec roku 2013 wynosiła 373. Do Gimnazjum w 

Bielinach uczniowie dowożeni są zorganizowanym przez gminę transportem.  Liczba osób 

dowożonych przedstawiała się następująco: 

 

Tabela Nr 11. Liczba dzieci dowożonych do Gimnazjum w Bielinach 

Rok szkolny 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/1013 2013/2014 
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Liczba 
dojeżdżających 

 
283 

 
288 

 
295 

 
274 

 
263 

Źródło: Dane pozyskane z Zespołu Obsługi Oświaty Gminy Bieliny. 

 

W 2012 roku w ramach projektu „Zacznijmy od przedszkola” utworzonych zostało  

10 oddziałów - Zespołów Wychowania Przedszkolnego przy szkołach podstawowych z terenu Gminy 

Bieliny.  

Wsparciem w ramach projektu objęte zostały dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) 

zamieszkałe w Gminie Bieliny. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjno-

wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym w środowiskach wiejskich o niskim stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej. Dzieci uczestniczą w zajęciach przygotowujących do nauki 

czytania i pisania, wspierających rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka, rozwijających naturalne 

umiejętności zabaw, wyciszających, rozwijających umiejętności plastyczno-techniczne. 

Projekt zakończy się 30 czerwca 2014 r., ale Samorząd Gminy Bieliny zamierza kontynuować 

edukację przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lat. W związku z tym od nowego roku szkolnego 

2014/2015 planuje się powołanie punktów przedszkolnych. Została przeprowadzona analiza 

finansowo – organizacyjna różnych form wychowania przedszkolnego. Aktualnie tj. w kwietniu 2014 

r. przeprowadzana jest rekrutacja dzieci do Punktów Przedszkolnych, które zostaną utworzone przy 

każdej Szkole Podstawowej, w roku szkolnym 2014/2015.  

Działania podejmowane przez samorząd mają na celu zwiększenie i ułatwienie  dostępności 

do edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bieliny oraz możliwość wyrównywania szans 

edukacyjnych. 

Od grudnia 2013 roku w budynku Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich działa  

Sala Zabaw, której otwarcie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rodziców. 

Spółdzielnia socjalna ,,Pod Jodłami" prowadzi w niej warsztaty artystyczno-plastyczne, zajęcia 

rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci od lat 3.     

Koordynacją działań związanych z systemem edukacji zajmuje się Zespół Obsługi Oświaty. 

 

Tabela Nr 12. Ogólna liczba uczniów i oddziałów szkolnych na terenie Gminy Bieliny 
Wyszczególnienie 

 

 

Liczba oddziałów Liczba dzieci 

Rok szkolny Rok szkolny 

2009/ 
2010 

 
 

2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2009/ 
2010 

 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

Zespoły Wychowania 
Przedszkolnego 

- - - 10 10 - - - 140 165 

Klasy „0” 9 8,36 9,86 8,57 10,80 133 116 188 190 206 

Szkoły Podstawowe  49 50,64 49,14 49,43 48,20 783 750 703 694 666 

Gimnazjum w 
Bielinach 

18 18 18 17 16 405 409 424 396 373 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Zespołu Obsługi Oświaty Gminy Bieliny 

  

2.6. Służba zdrowia   
 

Na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielinach,  

w którego skład wchodzą dwa ośrodki: w Bielinach i Makoszynie. W zakładzie przyjmują lekarze 

rodzinni oraz można skorzystać z porad pediatry i stomatologa. W ośrodkach zdrowia w Bielinach 

 i Makoszynie zatrudnionych jest sześciu lekarzy: internista, dwóch pediatrów i lekarzy medycyny 

rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych, lekarz medycyny ogólnej.  
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Opiekę świadczy również 7 pielęgniarek dyplomowanych, podstawowej opieki zdrowotnej, 

które obejmują kompleksową opieką osoby zdrowe, osoby chore, niepełnosprawne, dzieci, 

niemowlęta, osoby starsze. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych pielęgniarka planuje i realizuje kompleksową opiekę lekarską i pielęgnacyjną 

nad świadczeniobiorcą w zakresie: promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń 

pielęgnacyjnych, świadczeń diagnostycznych, świadczeń leczniczych, świadczeń rehabilitacyjnych. 

Mieszkańcy gminy mogą również korzystać z usług prywatnego gabinetu stomatologicznego 

w Bielinach, a także funkcjonującego od 2011 roku prywatnego gabinetu rehabilitacji w Makoszynie. 

Specjalistyczną opiekę medyczną zapewniają szpitale w Kielcach. Na terenie gminy znajdują 

się dwie apteki i punkt apteczny.  

 

2.7. Kultura i sport 
 

Na terenie Gminy Bieliny działa gminna jednostka organizacyjna w formie samorządowej 

instytucji kultury pod nazwą: Gminne Centrum Kultury i Sportu. Jednostka została powołana w roku 

2005, a jej głównym celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej i sportowej, 

organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych, upowszechnianie  i promocja kultury i sportu 

oraz włączenie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w nich poprzez m.in. rozpoznawanie 

i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych i sportowych; organizowanie różnorodnych form 

edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, np. spektakle, koncerty, festiwale, wystawy, odczyty 

itp. 

W roku 2006 powstało stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, które 

w ramach środków dostępnych w II schemacie pilotażowego Programu LEADER + („Wokół  Łysej 

Góry – partnerstwo konkretów i działań w akcji. Realizacja zintegrowanej strategii rozwoju obszarów 

wiejskich – etap I) opracowało koncepcję budowy Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej (wioski 

słowiańskiej) jako produktu turystycznego stanowiącego bazę infrastrukturalną między innymi do 

rozwoju produktu Kraina Legend Świętokrzyskich.  Gmina Bieliny, która jest członkiem Lokalnej 

Grupy Działania pozyskała środki na realizację pomysłu i 8 maja 2011 roku powstała Osada 

Średniowieczna. Odwiedzając to piękne miejsce autentycznie przenosimy się do innej epoki. Możemy 

nauczyć się rzeczy, które kiedyś każdy średniowieczny mieszkaniec potrafił: tkania, lepienia garnków 

czy strzelania z łuku.  Przy Osadzie Średniowiecznej funkcjonuje również Karczma – Izba Dobrego 

Smaku, która pozwala na posmakowanie świętokrzyskich przysmaków.  

W trakcie prac nad Osadą, w roku 2010 została powołana kolejna samorządowa instytucja 

Kultury - Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich, która obecnie zarządza Osadą 

Średniowieczną. Do ogólnych zadań Centrum należy przede wszystkim prowadzenie szeroko 

rozumianej działalności kulturalnej. W budynku Centrum odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych 

mających na celu aktywizowanie i rozwijanie się mieszkańców Gminy Bieliny na płaszczyźnie 

kulturalnej. W Centrum swoją siedzibę ma Lokalna Grupa Działania. W roku 2012 Centrum Tradycji 

 i Turystyki Gór Świętokrzyskich otrzymało Srebrny Kompas 2012 za ofertę Osady Średniowiecznej 

w Hucie Szklanej w IV edycji konkursu Mistrz Turystyki Gastronomii i Rozrywki. 

Działalność kulturalna prowadzona jest również przez utworzone Koła Gospodyń Wiejskich.     

W roku 2000 powstało Towarzystwo Przyjaciół Bielin, które zajmuje się m.in. 

pielęgnowaniem tradycji ludowych i kulturalnych, wyszukiwanie, ochrona i zabezpieczanie zabytków 

kultury duchowej, i materialnej; wzmacnianie więzi społecznych między mieszkańcami i rozbudzanie 

wśród nich zainteresowania życiem, i rozwojem gminy Bieliny, rozbudzanie troski o mienie społeczne 

– w tym poszanowanie zabytków, obiektów kulturalnych, sportowych, zieleńców oraz szerokie 

współdziałanie w tworzeniu nowych wartości. Dużymi osiągnięciami Towarzystwa na płaszczyźnie 

Kultury  są wyremontowane zabytkowe kapliczki, ciągłe dążenie do odnowy i ochrony zabytkowych 

miejsc, tworzenie nowych miejsc pamięci oraz pomysł na organizowanie Dni Kultury i Tradycji 

Gminy Bieliny, które odbywają się od 2003 roku. Podczas tego święta promowani są lokalni twórcy  

i artyści, kuchnia regionalna, folklor. 
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Gmina Bieliny słynie w województwie świętokrzyskim z inicjatyw kulturalnych. Znane są 

powszechnie: Szkoła Gwary Świętokrzyskiej, Kraina Legend Świętokrzyskich czy Wioska 

Średniowieczna.  Gminne Centrum Kultury i Sportu koordynuje i inicjuje działalność kulturalną  

i sportową. Imprezy regionalne organizowane są również przez szkoły i inne podmioty z terenu gminy 

Bieliny. Dużym zainteresowaniem cieszy się  Liga Małych Ojczyzn w Piłkę Nożną. Popularyzowana 

jest twórczość ludowa Ewy Kot, Czesławy Raczyńskiej, Mieczysława Józefa Sali.   

Na terenie Gminy Bieliny aktywnie działają: 

 zespoły ludowe (Bielinianki, Małe Bielinianki, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Jodełki”) 

 kapele (Kapela Bielińska, Kapela z Makoszyna) 

 Koła Gospodyń Wiejskich tj. 

 Bieliny (jednocześnie tworzą Zespół Śpiewaczy „Echo Łysicy”); 

 Makoszyn (jednocześnie tworzą Zespół Śpiewaczy „Makoszyńskie Przepióreczki”); 

 Huta Stara; 

 Huta Podłysica; 

 Napęków; 

 Kakonin; 

 Lechów  

 Chór Towarzystwa Przyjaciół Bielin "Sabbaton" 

 

Najbardziej znaną i lubianą imprezą kulturalną Gminy Bieliny jest organizowane od roku 

1998, w każdą pierwszą niedziele czerwca, „Dni Świętokrzyskiej Truskawki”. Dzień Truskawki to 

możliwość zasmakowania tego owocu u progu sezonu truskawkowego, zabawa przy różnych stylach 

muzyki, spotkanie z tradycją i duchem Gór Świętokrzyskich. Od 2004 roku to wspaniałe wydarzenie 

uświetniają Mistrzostwa Świata w Szypułkowaniu Truskawek. Truskawki stały się owocami,  

z którymi Gmina Bieliny jest utożsamiania, a zasięg Dni Świętokrzyskiej Truskawki z roku na rok się 

poszerza. Coraz więcej osób z różnych regionów Polski przybywa na to święto poświęcone tym 

pysznym, czerwonym owocom. W kalendarzu stałych imprez kulturalnych możemy również znaleźć 

wiele innych wydarzeń.  

W 2013 roku odbyły się w gminie Bieliny następujące imprezy:  

Tabela Nr 13. Kalendarz imprez kulturalno-sportowych w roku 2013 

Wydarzenie Termin Miejsce 

Kiermasz rękodzieła, Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 

13 stycznia  
Centrum Tradycji i Turystyki Gór 

Świętokrzyskich 

Zimowy wieczorek poetycki  
 

27 stycznia   
Centrum Tradycji i Turystyki Gór 

Świętokrzyskich 

Pokaz pierwszej pomocy u niemowląt, dzieci  2 luty 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór 

Świętokrzyskich 

III Karnawałowy Turniej w Piłce Siatkowej o Puchar 
Wójta Gminy Bieliny 

3 luty 
Zespół Szkół Samorządowych  

w Bielinach 
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Zabawa ostatkowa  9 luty  
Centrum Tradycji i Turystyki Gór 

Świętokrzyskich 

Bal karnawałowy dla dzieci 
 „Promyk słońca” 

10 luty 
Zespół Szkół Samorządowych  

w Bielinach 

Swojskie Walentynki  
 

17 lutego   
Centrum Tradycji i Turystyki Gór 

Świętokrzyskich 

Spotkanie z lokalnym młodym profesjonalistą 23 luty 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór 

Świętokrzyskich 

„Dzień kobiet” 10 marca 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór 

Świętokrzyskich 

Dzień Sołtysa 
„II Rozrywkowy Turniej Sołectw Gminy Bieliny” – 

 I etap 
16 marca 

Centrum Tradycji i Turystyki Gór 
Świętokrzyskich 

Dzień Ziemi 14 kwietnia 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór 

Świętokrzyskich 

Zabawowy dzień w Osadzie Średniowiecznej 29 kwietnia Osada Średniowieczna 

Osadowe harce i psoty do woli 30 kwietnia  Osada Średniowieczna 

Turnieje w piłkę nożną 
o Puchar Wójta Gminy Bieliny 

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów 
i dorosłych mieszkańców 17miny Bieliny 

28 kwietnia Kompleks boisk w Bielinach 

VIII Unijny Maraton Pieszy Po Górach 
Świętokrzyskich 

1 maja 
Kakonin, 

Góry Świętokrzyskie 

Historia z przymrużeniem oka – pokazy rycerskie 
Agencji Sarmata 

/Występ Makoszyńskich Przepióreczek/ 
1 maja  Osada Średniowieczna 

Świętokrzyska majówka w Osadzie  
/Występ Echa Łysicy/ 

2 maja Osada Średniowieczna 

Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego 
w Gminie Bieliny 

„II Rozrywkowy Turniej Sołectw Gminy Bieliny” –  II 
etap 

3 maja 
Osada Średniowieczna 

 

Świętokrzyskie bajanie przy ognisku 
/Występ Kapeli Bielińskiej/ 

4 maja  Osada Średniowieczna 

Zabawowy dzień w Osadzie Średniowiecznej 5 maja  Osada Średniowieczna 
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VIII Jarmark świętokrzyski 19 maja Święty Krzyż 

Dzień Działacza Kultury 
 
 

Dzień Rodziny w Belnie  

26 maja  

Centrum Tradycji i Turystyki Gór 
Świętokrzyskich 

 
Szkoła Podstawowa w Belnie 

Mecz kielecka Temida vs kieleckie Media 30 maja Stadion sportowy w Bielinach 

XVI Dzień Świętokrzyskiej Truskawki 
2 czerwca 

 
Stadion sportowy w Bielinach 

II Targi Świętokrzyskich smaków – Świętokrzyskie 
smaki dzieciństwa  

 
9 czerwca 

Osada Średniowieczna 
(Karczma) 

Turniej piłkarski połączony z 20-leciem istnienia 
K.S. „Nidzianka” Bieliny 

29 czerwca Stadion sportowy w Bielinach 

Najkrótsza noc …  22 czerwca Osada Średniowieczna  

Szus Truskawkowy 29 czerwca Gmina Bieliny 

Turniej w piłkę siatkową i petanque 
„II Rozrywkowy Turniej Sołectw Gminy Bieliny” – 

 III etap 
21 lipca Kompleks boisk w Bielinach 

Turniej w piłkę nożną w Belnie 14 lipca Belno 

Świętokrzyska powsinoga 
 

28 lipca Osada Średniowieczna 

VII Święto sportu w Lechowie 
„II Rozrywkowy Turniej Sołectw Gminy Bieliny” – 

 IV etap 

4 sierpnia 
 

Boisko sportowe 
 w Lechowie 

Turniej Sportowo – Pożarniczy 11 sierpnia Stadion sportowy w Bielinach 

Przygotowanie wieńców dożynkowych w 
wykonaniu naszych KGW i sołtysów  

11 sierpnia  Osada Średniowieczna 

Świętokrzyskie bajanie przy ognisku 12 sierpnia   Osada Średniowieczna 

(nie) zapomniane gry i zabawy z dzieciństwa 13 sierpnia Osada Średniowieczna 

Osadowe harce i psoty do woli 14 sierpnia Osada Średniowieczna 

Tajemnice świętokrzyskich ziół 15 sierpnia   Osada Średniowieczna 

Zabawowy dzień w Osadzie Średniowiecznej 16 sierpnia  Osada Średniowieczna 

Festiwal tajemnic i legend Świętokrzyskich   17 sierpnia  Osada Średniowieczna 

„Dożynki gminne Bieliny – 2013” 
18 sierpnia 

 
Stadion sportowy w Bielinach 

Tajemnice świętokrzyskich lasów – festyn 
ekologiczny 

15 września Osada Średniowieczna 

Rajd rowerowy z Tomaszem Brożyną 22 września Osada Średniowieczna 

IV Wojewódzki Turniej Nauczycieli 
w piłkę nożną 

27 września 
Kompleks boisk sportowych  

w Bielinach 

“Jesienny Wionek Kultury” 3 października 
Zespół Szkół 

 Samorządowych w Bielinach 

IV Wojewódzki Turniej Nauczycieli 5 października 
Kompleks Boisk Sportowych w 

Bielinach 

Jesienne spotkania z twórczością regionalną  20 października 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór 

Świętokrzyskich 

Święto niepodległości w gminie Bieliny 11 listopada Teren Gminy Bieliny 

„XI Dzień Kultury i Tradycji Gminy Bieliny” 
17 listopada 

 

Hala Sportowa 
 przy Zespole Szkół 

 Samorządowych w Bielinach 

Warsztaty wykonywania ozdób 7 grudnia Centrum Tradycji i Turystyki Gór 
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bożonarodzeniowych  Świętokrzyskich 

VI Mikołajkowy Turniej w piłce nożnej 
o Puchar Wójta   

8 grudnia 
Hala Sportowa 

 przy Zespole Szkół 
 Samorządowych w Bielinach 

Wigilia dla osób samotnych 18 grudzień 
Zespół Szkół 

 Samorządowych w Bielinach 

 
Sylwester 2013/2014 

31 grudnia 
Plac przy Centrum Tradycji  

i Turystyki Gór Świętokrzyskich 

Źródło: Dane pozyskane z Urzędu Gminy w Bielinach  

 

W roku 2014  artyści z terenu Gminy Bieliny uczestniczyć będą w wydarzeniach wyjazdowych: 

o Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek (Jędrzejów - Włoszczowa) – styczeń 

o Przegląd Pieśni Wielkopostnych (Stąporków, Pińczów – Daleszyce) – marzec-kwiecień 

o I Regionalny Przegląd Pieśni Pokutnej i Pasyjnej na Świętym Krzyżu - marzec 

o Dziecięca Estrada Folkloru – kwiecień 

o Powiatowy Turniej Samorządowców w Piłkę Nożną – marzec/kwiecień 

o Buskie Spotkania z Folklorem (Ciekoty, Busko Zdrój, Kielce) – maj-czerwiec 

o Konkurs na Najsmaczniejszą Tradycyjną Potrawę Powiatu Kieleckiego – czerwiec/lipiec 

o Święto Kielc – lipiec 

o Przegląd Kapel (Końskie, Daleszyce) – sierpień 

o Przegląd Zespołów Ludowych i Solistów w Chmielniku – sierpień  

o Dożynki Powiatowe – sierpień (Bieliny) 

o Powiatowy Rajd Samorządowców – sierpień/wrzesień 

o Konkurs kulinarny w Dębnie gm. Raków podczas Dnia Świętej Tekli – wrzesień 

o Przegląd Zespołów Chóralnych na Świętym Krzyżu – październik 

o Diecezjalny Przegląd Kolęd i Pastorałek (Kielce, Będzin) – grudzień-styczeń 

 

W 2014 roku planowane jest połączenie dwóch samorządowych jednostek Kultury tj. 

Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich, które ze 

sobą współpracują, wiele zadań realizują korzystając z wzajemnej pomocy i współorganizują 

większość wydarzeń kulturalnych i sportowych. 

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna, która w swej codziennej 

działalności gromadzi, opracowuje i udostępniania zbiory. Biblioteka systematycznie powiększa swoje 

zbiory poprzez zakup nowych książek. Biblioteka prowadzi również działalność propagującą książki 

 i czytanie, starając się zachęcić szczególnie najmłodszych do korzystania z biblioteki. Przygotowuje 

również konkursy czytelnicze ze znajomości bajek, lektur, bohaterów literackich oraz konkursy 

plastyczne.  

W okresie od 15 lipca 2008 roku do 15 grudnia 2009 roku zorganizowane zostało 7 kursów 

dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Usługi edukacyjne dla dzieci i młodzieży (uzupełniające 

program szkoły: podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej) realizowanego w ramach Programu 

Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów 

Wiejskich. Tematyka kursów: „Pierwsza pomoc”, „Działam u siebie – wolontariusz może więcej”, 

„Ludzie mnie słuchają i doceniają”, „Myślę więc jestem-kreatywność i twórcze myślenie w pracy 

metoda projektowa”, „Co będę robić w życiu?...Pomocne doradztwo zawodowe”, „Przedsiębiorca-

menadżer swej przyszłości. Trzeba wiedzieć po co jest Internet?”. 

  Kultura jest zasadniczym elementem przygotowania do życia w społeczeństwie. Kreuje ona 

postawy społeczne, normy oraz estetyczne, moralne i etyczne wartości. Kompetencje kulturalne  

w dużej mierze wpływają  na zdolności gospodarowania, zdobywania wiedzy, współpracy, tworzenia 



 

 

 20 

innowacyjnych rozwiązań. Inwestycje podejmowane w obszarze kultury, poza niewymiernymi, 

społecznymi korzyściami mają również swój czysto ekonomiczny wymiar.  

 Kultura może być sektorem generującym dochody, nowe miejsca pracy, a także czynnikiem 

zwiększającym atrakcyjność lokalizacyjną dla inwestorów i mieszkańców. Jest nieocenioną  bazą dla 

budowy społeczeństwa wiedzy. Organizowane imprezy kulturalne zbliżają mieszkańców do siebie  

i sprawiają, że jeszcze bardziej cenią region w którym mieszkają.  

 Biorąc pod uwagę zaś aktywność sportową jako element życia społecznego należy zwrócić uwagę, 

że na terenie Gminy Bieliny znajdują się: 

 jeden stadion sportowy przy Zespole Szkół Samorządowych w Bielinach; 

 boisko wielofunkcyjne w Makoszynie; 

 dwa zespoły boisk ORLIK 2012 znajdujące się w Lechowie i Bielinach; 

 boisko wielofunkcyjne w Hucie Starej przy Szkole Podstawowej; 

 boisko wielofunkcyjne w Hucie Nowej przy Szkole Podstawowej; 

 

W miejscowości Huta  Podłysica i Belno prowadzone są budowy nowych obiektów sportowych.  

Ze stadionu sportowego i boisk sportowych korzystają uczniowie oraz dorośli. Odbywają się tam 

liczne imprezy sportowe i kulturalne. Na terenie Gminy Bieliny działają również stowarzyszenia 

zrzeszające sympatyków sportu, które zajmują się głównie propagowaniem sportu masowego wśród 

młodzieży na terenie gminy Bieliny. Są to: Klub Sportowy „Nidzianka Bieliny” założony w roku 

1993, Uczniowski Klub Sportowy  założony w roku 2000 oraz Ludowy Zespół Sportowy w Lechowie, 

który wznowił działalność w roku 2006 oraz Ludowy Zespół Sportowy w Makoszynie założony  

w roku 2011.  

  

2.8. Poziom infrastruktury technicznej 
 

Infrastruktura to wszelkiego rodzaju obiekty i urządzenia niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania społeczności, stanowiące materialną bazę rozwoju gospodarczego gminy. 

Infrastruktura techniczna to przede wszystkim urządzenia, sieci przesyłowe i związane z nimi obiekty 

świadczące podstawowe usługi dla osiedla, miasta, zakładu przemysłowego itp. w zakresie energetyki, 

dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków, transportu, etc. Infrastruktura ma zatem służebny 

charakter. Inną istotną cechą jest jej wysoka kapitałochłonność. Inwestycje infrastrukturalne pociągają 

za sobą znaczne koszty, ponadto są najczęściej kilkuletnie, przez co mogą blokować realizację 

inwestycji „miękkich” (w tzw. kapitał ludzki). 

 Poziom rozwoju infrastrukturalnego gminy stanowi jeden z ważniejszych czynników 

warunkujących jakość życia mieszkańców. W tym miejscu warto zauważyć,  że Gmina Bieliny 

prężnie rozwija się w zakresie infrastruktury technicznej. Na terenie gminy istnieje możliwość 

korzystania z dwóch podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci 

wodociągowej korzysta 100% mieszkańców, z kanalizacyjnej 63%. Gmina nie posiada sieci gazowej.  

Ścieki sanitarne ze skanalizowanych terenów Gminy Bieliny odprowadzane są do 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Bielinach. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki 

 z sołectw: Bieliny Kapitulne (bez Podlesia), Bieliny Poduchowne, Huta Szklana, Huta Stara (bez 

Wymysłowa), Huta Nowa, Czaplów (bez Zofiówki), Kakonin, Porąbki, Huta Podłysica , Huta Koszary 

oraz Św. Krzyż -  gm. Nowa Słupia. Ścieki z indywidualnych gospodarstw odprowadzane są do 

zbiorników bezodpływowych (szamb), skąd wywożone są pojazdami asenizacyjnymi na oczyszczalnie 

ścieków w Bielinach. W dalszym ciągu problemem jest odprowadzanie ścieków w sposób 

niekontrolowany do rowów, cieków lub do ziemi, szczególnie w południowej części gminy.  

Funkcjonująca na terenie Gminy Bieliny oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana  

w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w otulinie i na terenie ŚPN - Etap 

IV - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielinach realizowanego w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 28 grudnia podczas XXVI sesji Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego wręczono nagrody w ramach wojewódzkiej edycji konkursu 

"Przyjazna Wieś" organizowanego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Gmina Bieliny zdobyła 

II miejsce w kategorii infrastruktura techniczna za ten właśnie projekt.  
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Planowana jest budowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych w miejscowościach: Górki 

Napękowskie, Napęków, Belno, Makoszyn, Lechów, Czaplów (Zofiówka) oraz rozbudowa sieci  

i urządzeń kanalizacyjnych w Bielinach Kapitulnych (Podlesie), Hucie Starej (Wymysłów). Obecnie 

Gmina Bieliny prowadzi projekt „Budowa brakującej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz  

z przyłączami na terenie gm. Bieliny", którego celem jest właśnie poprawa warunków życia 

mieszkańców poprzez budowę brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy 

Bieliny. 

Przy działającej w Gminie Bieliny oczyszczalni ścieków działa Gminny Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów (GPSZO). Odpady przyjmowane są w GPSZO bez żadnych dodatkowych opłat. 

Funkcjonowanie GPSZO jest finansowane z opłat wnoszonych przez mieszkańców (od każdego 

gospodarstwa domowego) w ramach nowego systemu gospodarki odpadami. Do GPSZO można 

przywieźć: 

 Przeterminowane leki 

Są to zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. 

 Chemikalia 

Jako chemikalia rozumie się niezużyte pozostałości rozpuszczalników, farb, olejów odpadowych, 

chemikaliów fotograficznych. 

 Metal 

Są to puszki po konserwach, puszki po napojach, metale kolorowe i inne elementy metalowe 

 Zużyte akumulatory, baterie i ogniwa 

Zużyte baterie i akumulatory zasilające np. zabawki, odbiorniki radiowe, latarki, aparaty 

fotograficzne, telefony komórkowe, aparaty słuchowe, kalkulatory, zegarki itd. Przed wrzuceniem 

zużytych baterii do pojemników nie wolno ich łamać, kruszyć ani otwierać. 

 Zużyte opony 

 Odpady zielone(sezonowo w okresie od kwietnia do października) 

Odpady zielone rozumie taki materiał jak ścięta trawa z trawników, kwiaty, łodygi i liście oraz inne 

części roślin pochodzące z prac porządkowych w przydomowych ogrodach i sadach.  

o Popiół (sezonowo w okresie od października do kwietnia) 

Popioły paleniskowe węgla i koksu, popiół drzewny, szlakę, żużel po węglu i miał. 

Gmina Bieliny posiada na części obszaru kanalizację deszczową, głównie w rejonie dróg 

krajowej i wojewódzkiej oraz dróg powiatowych. Ponadto odwodnienie mają ul. Starowiejska i Leśna 

w Bielinach  oraz ul. Sosnowa w Czaplowie. Wszystkie istniejące cieki, potoki, rowy stanowiący 

podstawowy element odwodnienia obszaru, powinny być oczyszczone, dla ich udrożnienia oraz 

zapewnienia przepływu dużej wody. 

W ramach porozumienia międzygminnego Gmina Bieliny współpracuje wraz z gminą Nowa 

Słupia w celu stworzenia dodatkowych możliwości pozyskania środków unijnych z funduszy 

strukturalnych. 

 

2.9.  Trendy społeczno-gospodarcze 
 

Transformacja ustrojowa spowodowała wiele zmian politycznych, ekonomicznych  

i społecznych, które ukształtowały nowe warunki życia osób i rodzin.  

Wraz z urynkowieniem gospodarki  państwo wycofało się z aktywnego uczestnictwa  

w procesach gospodarczych. Wzrosła pozycja sektora prywatnego, który poza tym, że wytwarza dobra 

i usługi stał się głównym filarem zatrudnienia.  

W systemie politycznym pojawiło się wiele organizacji. Wyrażając swoje opinie  

i poglądy stały się one siłą nacisku społecznego w procesach decyzyjnych, toczących się na różnych 

szczeblach  i w różnych gremiach życia publicznego. 

 Zafunkcjonował nowy typ środowiska społecznego. Zmienił się charakter stosunków 

międzyludzkich. Rośnie znaczenie kontaktów sformalizowanych i zapośredniczonych przez różne 

instytucje i organizacje. Pojawiły się nowe zwyczaje i zachowania ludzi  

w określonych sytuacjach.  
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Konsekwencją zmian ustrojowych są problemy społeczne. Można je rozpatrywać 

w aspekcie instytucjonalnym, kiedy to instytucje nie przystają do nowej sytuacji ustrojowej  

i przeciwnie, kiedy to, ludzie nie potrafią dostosować się do nowej sytuacji.  

Ujawniły się nowe wymiary nierówności  społecznych, w szczególności w aspekcie 

ekonomicznym. W obliczu bezrobocia rozwija się emigracja zarobkowa. Przemiany gospodarcze oraz 

towarzyszące im zmiany własnościowe, spowodowały istotne przesunięcia w rozkładzie dochodów, w 

wyniku których nastąpił m. in. wzrost rozwarstwienia społeczeństwa pod względem sytuacji 

materialnej. W społecznościach lokalnych krystalizują się grupy zwiększonego ryzyka wykluczenia 

społecznego.  

Odsunięty model państwa opiekuńczego wymaga od obywateli aktywności oraz umiejętności 

kształtowania swojego bytu zgodnie z modelem państwa opartego na gospodarce rynkowej i wiedzy.  

Globalne zmiany gospodarcze łączą się ze zmianą modelu rodziny. Współczesny rynek pracy 

wymaga uczestnictwa w nim obojga rodziców dla stabilizacji sytuacji materialnej rodziny, 

wymuszając aktywność zawodową kobiet. Model rodziny z „podwójnym obciążeniem kobiet”,  

w którym oboje rodziców ponosi odpowiedzialność za utrzymanie rodziny, ale nadal kobiety 

pozostają odpowiedzialne za sprawowanie obowiązków domowych, występuje obecnie najczęściej. 

Ponadto nasila się konflikt czasu i dyspozycyjności, zwłaszcza w warunkach posiadania rodziny  

i konieczności sprawowania opieki nad jej członkami. Powyższe zjawiska wpływają na zmiany 

trendów demograficznych w gminie.  

Po okresie wzrostu urodzeń (trzecia fala powojennego wyżu demograficznego), widocznym 

problemem zwłaszcza w placówkach oświatowych zaczyna się stawać niż, który, o ile utrzyma się 

przez dłuższy czas, może doprowadzić w konsekwencji do zmniejszenia zasobów pracy, co będzie 

skutkować zahamowaniem rozwoju gospodarczego gminy. Lata 2007 - 2010 oraz 2013 były 

wprawdzie dość korzystne dla gminy Bieliny, ale w związku z notowanym wzrostem liczby osób  

w wieku poprodukcyjnym, należy spodziewać się w przyszłości większych obciążeń dla 

społeczeństwa oraz instytucji opieki zdrowotnej i społecznej (załamanie się systemu ubezpieczeń 

społecznych opartego na zasadzie solidaryzmu społecznego, w którym obecnie pracujący zapewniają 

emeryturę ludziom w wieku poprodukcyjnym). Tym bardziej, że zmienia się model rodziny. Duża, 

wielopokoleniowa rodzina staje się przeżytkiem, a osoby starsze mają poczucie izolacji i opuszczenia 

przez rodzinę. Z drugiej strony, powiększa się stale rynek usług opiekuńczych, otwierają się nowe 

możliwości pracy, zwłaszcza w charakterze opiekunów i rehabilitantów osób starszych.  

 

 

III. CHARAKTERYSTYKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

3.1. Cele pomocy społecznej 
 

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin 

oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc 

społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

 i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc ta ma na celu 

umożliwić przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są same w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej 

uwarunkowane jest wykazaniem się własną aktywnością w zakresie zaspokajania swych potrzeb 

życiowych. Pomoc społeczna nie może stanowić stałego źródła utrzymania, zwłaszcza, jeśli chodzi  

o osoby, które mają wszelkie warunki ku temu, aby podjąć pracę. Zakłada się, że pomoc społeczna 

powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego uaktywnienia się osoby korzystającej ze 

świadczeń, a także jej integracji ze środowiskiem. 

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności 

uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin powinny zostać uwzględnione, jeżeli 

odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej. 

Pogłębiające się zjawisko ubóstwa rodzin, związane z bezrobociem, problemy egzystencji osób 

samotnych, starszych i niepełnosprawnych, niedostatek materialny rodzin szczególnie wielodzietnych, 
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uzależnienie to trudne problemy społeczne, które stoją do rozwiązania przed władzami 

samorządowymi oraz instytucjami pomocy społecznej na poziomie lokalnym. 

Osoby i rodziny, które korzystają z pomocy społecznej obowiązane są do współudziału  

w rozwiązywaniu swoich trudnych sytuacji życiowych przy wsparciu ze strony pracownika 

socjalnego. 

Wysoce niepokojące jest także trwałe uzależnienie się od pomocy społecznej i niechęć do 

podejmowania osobistej odpowiedzialności za los własny i własnej rodziny. Osoby korzystające  

z pomocy ośrodka wykorzystują pomoc społeczną jako naturalny i należny sposób świadczenia 

pomocy ze strony państwa. 

Jednym z głównych celów prowadzonej polityki społecznej powinno być, zatem wyrobienie 

umiejętności społecznych w takim zakresie, aby mieszkańcy potrafili samodzielnie rozwiązywać 

pojawiające się przed nimi problemy i zagrożenia, a instytucje państwowe i samorządowe winny 

pełnić wobec jednostek, rodzin i organizacji społecznych jedynie rolę pomocniczą. 

 

3.2. Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom  

w szczególności z powodu: 

1) ubóstwa, 

2) sieroctwa, 

3) bezdomności, 

4) bezrobocia, 

5) niepełnosprawności, 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

7) przemocy w rodzinie, 

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, 

10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 

11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

12) alkoholizmu lub narkomanii, 

13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

14) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje zgodnie z art. 8 ust. 1        

pkt. 1, 2, 3 ustawy o pomocy społecznej: 

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 złotych 

miesięcznie, 

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 złotych 

miesięcznie, 

- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę  

w rodzinie, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych  

w art.7 pkt.2-15 ustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających 

udzielenie pomocy społecznej. 

Pomoc społeczna polega w szczególności na: 

 -  przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 

 - pracy socjalnej, 

 - prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

 - analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 

społecznej, 

 - realizacji zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych 

form pomocy społecznej w samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej,                  

jej przedstawiciela bądź innej osoby, za zgodą zainteresowanego lub na wniosek przedstawiciela 
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ustawowego. Pomoc może być także udzielona z urzędu. Rodzina lub osoba zgłasza  się po pomoc do 

ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania 

pomocy wymagają przeprowadzenia uprzednio wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przez 

pracownika socjalnego. 

 

3.3.  System pomocy społecznej w gminie  
 

System pomocy społecznej tworzą wszelkie instytucje samorządowe (nie tylko gminne)  

i rządowe oraz organizacje pozarządowe i kościelne, a także inne osoby prawne zaangażowane  

w działania mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać samodzielnie. Podmioty tworzące system dysponują 

różnym zakresem autonomii i kompetencji. W ramach wzajemnych relacji działania jednego z nich 

wpływają na działania pozostałych. 

  

3.4. Instytucje zajmujące się pomocą społeczną  
 

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej są realizowane w gminie Bieliny  przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wsparciem dla działań gminy w zakresie pomocy społecznej 

jest działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. W szerszym znaczeniu zadania 

pomocy społecznej realizują także placówki oświatowe, instytucje kultury, stowarzyszenia oraz inne 

organizacje formalne i nieformalne.  

Ośrodek jest jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań własnych, własnych 

obowiązkowych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, z zakresu 

ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz 

zaliczce alimentacyjnej.  

 

3.5. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym 
 

Zaznaczyć należy, iż  ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku określa 

szczegółowo zakres zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne gminy 

odnoszące się do przeciwdziałania problemom społecznym. 

Zgodnie z przywołaną ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy: 

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka, 

2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej, 

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym, 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych              

w wyniku zdarzenia losowego, 

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu                             

w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, 

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje  

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, 

ojcem lub rodzeństwem, 

10) praca socjalna, 
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11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

13) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, dożywianie dzieci, 

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu, 

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego, 

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego, 

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników, 

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

 

3.6. Zadania własne gminy 
 

Do zadań własnych gminy należy: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

pożyczek oraz pomocy w naturze, 

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia  

o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, 

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, 

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa 

zawodowego i o szkoleniach. 

 

3.7. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy: 

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu    

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekologiczną, 

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, 

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na 

celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia, 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

 i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

 

3.8. Grupy objęte pomocą społeczną oraz formy świadczeń w gminie Bieliny 
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Zgodnie z zapisem art. 36 ustawy o pomocy społecznej, świadczeniami z pomocy społecznej 

są: świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne.  

Do form pomocy finansowej zaliczamy: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy  

i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczkę na ekonomiczne usamodzielnienie się, pomoc dla rodzin 

zastępczych, pomoc na usamodzielnienie się oraz na kontynuowanie nauki, świadczenia pieniężne na 

utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka - polskiego dla uchodźców. 

 Natomiast w skład świadczeń niepieniężnych należą: praca socjalna, bilet kredytowy, składki 

na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na 

ekonomiczne usamodzielnienie się, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja 

kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,  

w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze  

w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu 

pomocy społecznej, opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-

wychowawczej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 

osób usamodzielnianych, szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez 

ośrodki adopcyjno- opiekuńcze.  

Formy pomocy oferowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Bielinach są wielorakie. Do udzielanych form należą różnego rodzaju zasiłki pieniężne oraz  

w naturze. Adresatami pomocy są rodziny wielodzietne, osoby pozostające w trudnej sytuacji 

życiowej, dotknięte bezrobociem, długotrwale chore, niepełnosprawne, uzależnione, dotknięte 

przemocą domową oraz ludzie starzy i samotni.  

Zadania w zakresie pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują  

w szczególności:  

 tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym 

rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,  

 analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,  

 przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,  

 pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób 

i rodzin,  

 pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom  

 i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w 

społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Ośrodek 

realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

wynikające z ustawy o pomocy społecznej jak i innych ustaw komplementarnych 

(ustawa o świadczeniach rodzinnych,  o zatrudnieniu socjalnym, o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, a także ustawa o funduszu alimentacyjnym).  

Liczbę rodzin (środowisk) mieszkańców gminy korzystających z pomocy ośrodka prezentuje tabela 

umieszczona poniżej. 

 

Tabela Nr 14. Rodziny korzystające z pomocy GOPS w Bielinach 
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI 

 

LICZBA RODZIN KORZYSTAJĄCYCH 
Z POMOCY 

ROK 2009 2010 2011 2012 2013 

UBÓSTWO 281 279 324 363 428 

BEZROBOCIE 209 213 229 246 260 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 201 184 200 197 209 

RODZINA NIEPEŁNA 83 72 77 84 90 

DŁUGOTRWAŁA CHOROBA 223 213 246 245 304 

RODZINA WIELODZIETNA 52 50 60 60 63 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 56 55 65 70 80 

BEZRADNOŚC W SPR. OPIEK. WYCH. 193 186 219 301 361 

BEZDOMNOŚĆ  5 4 3 4 5 

ALKOHOLIZM 21 29 29 37 37 

*zaznaczyć należy, iż jedna rodzina może korzystać z pomocy z kilku różnych powodów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS Bieliny 
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Wykres 5. Przyczyny udzielenia pomocy  rodzinom przez  GOPS w Bielinach w 2013 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS Bieliny. 

Analizując przyczyny trudnej sytuacji życiowej można stwierdzić, że ubóstwo jest 

najczęstszym powodem korzystania z pomocy społecznej. Kolejnymi częstymi powodami korzystania 

z pomocy społecznej przez rodziny są: bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, 

niepełnosprawność, rodzina niepełna, potrzeba ochrony macierzyństwa. 

W 2013 roku w ewidencji rodzin korzystających z pomocy społecznej odnotowano 112 rodzin 

pobierających świadczenia w ciągu ostatniego roku, 73 rodziny pobierające świadczenia powyżej  

1 roku i 446 rodzin pobierających świadczenia powyżej 3 lat. 

Zadania pomocy społecznej obejmują świadczenia pieniężne oraz wsparcie pozafinansowe. 

Świadczenia pieniężne finansowane są z budżetu państwa i budżetu gminy. Zakres współfinansowania 

określa ustawa o pomocy społecznej, w której to wyodrębniony jest katalog zadań zleconych 

finansowanych z budżetu państwa w trybie dotacji celowych oraz zadań własnych samorządów 

terytorialnych realizowanych z ich środków własnych i wspieranych z budżetu państwa, również  

w formie dotacji.  

 

Tabela Nr 15. Szczegółowe zestawienie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w gminie w 2013 r. 
Formy pomocy Liczba rodzin 

objętych pomocą 
Wartość udzielonych świadczeń 

w zł 

I. ZADANIA ZLECONE 
OGÓŁEM, w tym: 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków 
związanych z klęską  żywiołową lub 
ekologiczną 

 
 

0 
 

4 
 
 

 

 
 

0 
 

10 000 
 

 

razem 4 10 000 
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II. ZADANIA WŁASNE GMINY 
OGÓŁEM, w tym: 
-     zasiłki stałe 

- zasiłki celowe  
- zasiłki okresowe 
- posiłki 
- usługi opiekuńcze 
- pokrywanie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym i bez dochodu 
i tytułu ubezpieczenia 

- schronienie 
- zasiłek celowy (zdarzenie losowe) 

 
 

68 
357 
229 
671 
2 
0 
 
 

4 
4 
 
 

 
 

 
 

265 737 
271 227 
286 764 
224 004 
13 349 

0 
 
 

9 760 
8500 

razem 1267 1 079 341 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach 

 

Prowadzone przez GOPS w Bielinach działania służą zmianie wizerunku pomocy społecznej jako 

wypłaty różnego rodzaju świadczeń. W ramach świadczeń niepieniężnych prowadzonych przez OPS 

dominuje praca socjalna i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. 

Tabela Nr 16 . Świadczenia niepieniężne udzielane rodzinom w gminie w latach 2009 - 2013 

Formy udzielania 
pomocy 

Liczba rodzin korzystających z pomocy 

2009 2010 2011 2012 2013 

Poradnictwo specjalistyczne 
(prawne, psychologiczne, 
rodzinne) 

0 0 0 0 1 

Posiłek 425 371 364 366 370 

Praca socjalna  168 387 348 399 460 

Razem 593 758 712 366 830 

Źródło: GOPS Bieliny  

Praktykowane pozafinansowe instrumenty pomocy to posiłek i świadczenia pracy socjalnej. 

Od roku 2011 obserwuje się stały wzrost liczby rodzin, które korzystają z formy pomocy jaką jest 

praca socjalna. 

Wartym uwagi jest fakt, iż rewaloryzacja kryterium finansowego dostępności do świadczeń  

z pomocy społecznej w 2012 roku nie miała wpływu na zmniejszenie się liczby osób korzystających  

z pomocy Ośrodka. Pomimo wzrostu pułapu finansowego uprawniającego do ubiegania się  

o świadczenia z pomocy społecznej, obserwuje się wzrost liczby osób otrzymujących pomoc  

z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej prawo 

do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje aktualnie osobie samotnie 

gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł . W świetle nowych regulacji prawnych  

w przypadku rodziny, dochód na osobę nie może przekroczyć zaś 456 zł. 

Istniejący system wsparcia dla rodzin ma na celu całościowe objęcie pomocą rodziny  

i doprowadzenie w miarę możliwości, do odzyskania lub wzmocnienia ich samodzielności życiowej. 

Wsparcie dla rodzin, oprócz świadczeń  finansowych, stanowi praca socjalna, która powinna stanowić 

zasadniczy filar pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach oraz realizacja programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Porad udzielają pracownicy socjalni, 

pedagodzy szkolni, wychowawcy, policjanci, lekarze i pielęgniarki środowiskowe. 

 

3.9.  Projekty realizowane dla mieszkańców gminy Bieliny przez GOPS w latach 

2008-2014 
 

1) Projekty realizowane w ramach Programu Integracji Społecznej finansowane ze 

środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w latach 2008-2014 

 

 Projekt pn. ,,Opieka medyczna i rehabilitacyjna w domu osoby chorej, usługi opiekuńcze 

w domu osoby chorej” 
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Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach  

Czas realizacji: 01.08.2008 - 23.09.2010 

Podczas realizowania zadania z usługi ogółem skorzystało 18 osób z terenu gminy Bieliny, 

wytypowanych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W czasie realizacji 

zadania usługa była wykonywana przez 3 opiekunki. Odbiorcami usługi byli mieszkańcy 

miejscowości: Lechów, Makoszyn, Belno, Huta Nowa, Huta Podłysica, Huta Stara, Huta Szklana, 

Czaplów, Zofiówka. Były to osoby niepełnosprawne, w podeszłym wieku, samotne, z poważnymi 

problemami zdrowotnymi, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić pomocy. 

 Celem projektu była poprawa funkcjonowania osób bez konieczności umieszczania ich  

w Domach Pomocy Społecznej oraz rozładowanie napięć rodzinnych pojawiających się na tle opieki 

nad osobami starszymi.  

 

 Projekt pn. ,,Punkt poradnictwa na terenie Gminy Bieliny dla osób starszych i rodzin np. 

z zakresu prawa, ubezpieczeń, psychologii, medycyny, żywienia, finansów” 

 

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach  

Czas realizacji: 15.07.2008 – 31.05.2010 

Realizacja projektu miała miejsce w latach 2008 - 2010. Głównym celem projektu było 

umożliwienie szerokiego dostępu do poradnictwa specjalistycznego osobom starszym i rodzinom  

z terenu gminy Bieliny.  

Świadczone usługi miały za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu  

i marginalizacji osób starszych, rodzin, doposażenie w odpowiednią wiedzę na temat sposobów 

radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które napotykają w codziennym życiu, rozwiązywanie sytuacji 

kryzysowych i in. Mieszkańcy mogli skorzystać z wiedzy z zakresu prawa, szczególnie prawa 

cywilnego, z doradztwa zawodowego oraz wiedzy na temat uzależnień, współuzależnienia  

i profilaktyki. 

 W ramach projektu oferowane były bezpłatne dyżury specjalistów: 

- psychologa, 

- radcy prawnego, 

- pedagoga, 

- terapeuty ds. uzależnień. 

 W całym okresie trwania usługi psycholog zrealizował 115 godzin, radca prawny 110, 

pedagog oraz terapeuta ds. uzależnień po 80 godzin. 

 

 Projekt pn. ,,Usługi transportowe dla osób starszych” 

 

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach  

Czas realizacji: 01.10.2008 – 30.06.2010 

W ramach projektu możliwość skorzystania z bezpłatnych usług transportowych miały osoby 

powyżej 60 roku życia przede wszystkim: niepełnosprawne, samotne, nie posiadające własnego 

środka transportu oraz wymagające pomocy osób drugich. Wyjazdy odbywały się w dni robocze, 

zazwyczaj w celu konsultacji i wizyt lekarskich. 

 W ramach projektu przejechano 1259 km.  

 Na chwilę obecną, Urząd Gminy w Bielinach posiada samochód przeznaczony do przewozu 

osób niepełnosprawnych i w razie potrzeby wyjazdu dziecka lub innej osoby nie dysponującej 

własnym transportem zapewni przejazd. 

 

 Projekt pn. ,,Stworzenie 5 świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży                           

(Lechów, Napęków, Bieliny, Huta Stara, Belno)” 

 

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach 

Czas realizacji: 17.11.2008 – 24.09.2010  

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze 

środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.  
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Z zajęć w świetlicach środowiskowych mogły skorzystać dzieci i młodzież z terenu gminy 

Bieliny. 

Rodzaj zajęć prowadzonych w ramach projektu w świetlicach: zajęcia integracyjne, zajęcia 

edukacyjne polegające na pomocy w odrabianiu lekcji, przygotowaniu do samodzielnej pracy 

umysłowej, radzenie sobie z agresją, presją grupy, skuteczne komunikowanie się, asertywne 

odmawianie, radzenie sobie z własną nieśmiałością, kształtowanie nawyku dbania o pomieszczenia  

i sprzęty w świetlicy, odpowiedzialności, współgospodarzenia itp., poznanie i stosowanie technik 

relaksacyjnych, umiejętność skutecznego gospodarowania czasem, zajęcia plastyczne, zajęcia 

muzyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia modelarskie. 

Na listach obecności uczestnictwa w zajęciach w świetlicy środowiskowej w Bielinach 

widniało 6852 wpisów dzieci, w świetlicy w Hucie Starej 4763 wpisów, w Belnie 13116, w Lechowie 

2489, a w Napękowie 979. 

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy funkcjonowania dzieci i młodzieży w życiu 

społecznym oraz szkolnym, umożliwiła stworzenie warunków do uczestnictwa dzieci i młodzieży w 

kulturze poprzez stworzenie bazy do organizowania imprez i spotkań kulturalnych, umożliwiła udział 

w zajęciach rozwijających zainteresowania, doprowadziła do integracji społecznej mieszkańców 

 i aktywizowania ich do działania poprzez podejmowanie wspólnych działań przy funkcjonowaniu 

świetlic oraz aktywne uczestnictwo mieszkańców w ich działalności. Ponadto zwiększyła atrakcyjność 

wsi dla młodych osób oraz przyczyniła się do sensownego spędzania czasu wolnego. 

 

2) Projekt  „Razem” skierowany do osób niepełnosprawnych 

 

 W okresie od 1 września 2011 roku do 29 lutego 2012 roku GOPS w Bielinach realizował 

projekt pn. ,,Razem”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy 

lokalne na rzecz aktywnej integracji. Celem projektu było zmniejszenie stopnia wykluczenia 

społecznego 100 osób niezatrudnionych w wieku od 15 do 64 roku życia, w tym niepełnosprawnych 

 i ich opiekunów przez zwiększenie ich udziału w życiu kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym 

 i zawodowym. W ramach tego przedsięwzięcia utworzono Punkt Wsparcia, w którym to uczestnicy 

mogli skorzystać z pomocy w formie doradztwa zawodowego, porad prawnych i pomocy 

psychologicznej. Punkt Wsparcia działał od listopada 2011 r. do lutego 2012 r. W dniach 23 listopada, 

15 grudnia 2011 r., 13 stycznia i 8 lutego 2012 r. odbyły się spotkania kulturalno - edukacyjno - 

rekreacyjne. Każde ze spotkań miało inną tematykę. Pierwsze „Komunikacja interpersonalna”, kolejne 

„Tradycje bożonarodzeniowe w kraju i zagranicą”, trzecie „Savoir vivre” i ostatnie „Sztuka motywacji 

oraz radzenia sobie ze stresem”.  Spotkania licznie gromadziły uczestników projektu, w pierwszym  

z nich uczestniczyło 59 osób, w drugim 34, trzecim 46 i w ostatnim 52.  Poza tym w ramach projektu 

również przeprowadzone zostały zajęcia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych uczestników projektu. 

Część z nich odbywała się w budynku Ośrodka Zdrowia w Makoszynie, a część w domu osoby 

niepełnosprawnej.  

 

Obecnie mieszkańcy gminy mogą skorzystać z porad psychologa w budynku Urzędu Gminy  

w Bieliny. Dyżury specjalisty odbywają się w każdą środę w godzinach 13.30-17.30. Z pomocy 

psychologicznej może skorzystać każdy mieszkaniec gminy, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach. 

 

3) Projekt systemowy  pn. „Zaraz wracam – program aktywnej integracji społecznej oraz 

zawodowej mieszkańców gminy Bieliny”  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach od 1 września 2008 roku realizuje projekt 

systemowy pn.  „Zaraz wracam – program aktywnej integracji społecznej oraz zawodowej 

mieszkańców gminy Bieliny” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 

Poddziałanie 7.1.1. W latach 2008-2013 wsparciem w ramach projektu zostało objętych 115 osób,  

w 2014 roku w projekcie weźmie udział 26 osób. Uczestnikami projektu były osoby w wieku 

aktywności zawodowej, bezrobotne – w tym długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo, 

pracujące w gospodarstwie rolnym, uczące się. Przy realizacji projektu uwzględnione również zostały 
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osoby niepełnosprawne. W 2009 roku projekt skierowany był tylko do tej grupy społecznej. 

Uczestnicy mieli zorganizowane turnusy rehabilitacyjne.  

Na przestrzeni kilku lat, w ramach projektu zorganizowane były bezpłatne:  

- warsztaty/treningi: 

o kompetencji i umiejętności społecznych, 

o kompetencji wychowawczo – opiekuńczych (skierowany do mężczyzn), 

o motywacyjny, 

o pracy, 

o wizażu (skierowane do kobiet), 

o savoir-vivre, 

o z zakresu prawa pracy, 

o z zakresu zdrowego żywienia, 

      - szkolenia zawodowe np.: 

o „Kurs fryzjerski”, 

o „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG”, 

o „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 

o „Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”, 

o „Operator koparko-ładowarki”,  

o „Kucharz małej gastronomii”, 

o „Operator żurawia wieżowego” 

o „Opiekun osób starszych”, 

o „Florystyka”, 

oraz szkolenie dotyczące zakładania spółdzielni socjalnej. 

 

W ramach projektu uczestnicy brali udział w Dniu Kultury i Tradycji Gminy Bieliny, podczas którego 

byli odpowiedzialni za przygotowanie stoisk do ekspozycji prac twórców ludowych oraz organizację 

konkursu kulinarnego. Podczas trwania projektu zostały zorganizowane wyjazdy studyjne, wycieczki 

integracyjne, ognisko. 

W ramach projektu doposażono stanowiska pracy (komputery, szafy, biurka itp.) oraz zostały 

sfinansowane wynagrodzenia pracowników socjalnych.   

Po analizie ankiet wypełnianych przez uczestników w trakcie trwania projektu oraz na koniec 

przeprowadzanych rozmów wynika, że uczestnicy biorący udział w projekcie pozytywnie ocenili 

zorganizowane zajęcia (np. kursy zawodowe, zajęcia mające na celu aktywizację zawodową oraz 

zwiększające motywację do zmiany swojej sytuacji życiowej, wyjazdy integracyjne), które 

przyczyniły się m.in. do zwiększenia zaufania we własne siły, zwiększenia pewności siebie dzięki 

posiadaniu nowych umiejętności, podwyższenia osobistych i zawodowych aspiracji oraz nabycia 

umiejętności organizatorskich poprzez aktywną integrację.  

Po przebyciu zaplanowanej ścieżki reintegracji zawodowej, kilku uczestników podjęło zatrudnienie, 

co zmieniało się na przestrzeni 6 lat realizacji projektu 

Wartością dodatnią projektu są związane przyjaźnie, znajomości, które trwają po dzień dzisiejszy.   

 

  3.9.1. Współpraca władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi 
 

Realizacja polityki społecznej w gminie nie jest wyłączną domeną władz lokalnych. Zadania 

publiczne związane z pomocą i integracją społeczną ustawy przekazują różnym instytucjom 

należącym do administracji rządowej lub samorządowej. Niemniej istotny w tym zakresie jest udział 

tzw. sektora społecznego, czyli organizacji pozarządowych, kościelnych i grup działających 

nieformalnie. Zadania i procedury postępowania organów władzy regulują szczegółowo przepisy 

prawa. Natomiast działalność organizacji społecznych i niesformalizowanych grup jest zwykle 

przejawem oddolnej aktywności obywateli na rzecz wspólnego dobra, dlatego wymaga szczególnej 

uwagi i wsparcia ze strony państwa i samorządu
4
.  

                                                      
4
 Najistotniejsza przesłanka współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi zawarta została  

w Konstytucji RP z 1997 r. w postaci tzw. zasady pomocniczości, którą odnajdujemy w preambule: 
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Rokrocznie przyjmowany Program współpracy gminy Bieliny z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa cele, formy, zakres oraz priorytetowe 

dziedziny współpracy gminy z wyżej wymienionymi podmiotami. Stosowną uchwałę w tej sprawie 

podejmuje Rada Gminy w Bielinach na podstawie art. 5 ust. 3 przywołanej ustawy. Głównym celem 

współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest umocnienie lokalnych działań i inicjatyw na 

rzecz pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy. Realizacja programu powinna zatem 

przyczyniać się do upowszechniania partnerskiego modelu współpracy obywateli z administracją 

publiczną.  

W praktyce pojawiają się liczne trudności. Już sama suwerenność dwu stron, czyli ich 

niezależność i podmiotowość, bywa rozumiana rywalizacyjnie przez pryzmat „polityki lokalnej” jako 

dążenia do zdobycia lub utrzymania władzy w gminie. Poza tym istniejące przepisy (m.in. 

przewidziana ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie długa i kosztowna procedura otwartego 

konkursu ofert) nie ułatwiają wspierania realizacji zadań publicznych.  

Bez wątpienia jednak współpraca gminy Bieliny z organizacjami pozarządowymi zyskuje wciąż na 

znaczeniu. Prężnie działające i rozwijające się inicjatywy obywatelskie w gminie, w tym o profilu 

ekologicznym, tworzą doskonały klimat dla rozwoju społecznego. 

W latach minionych zwiększył się wprawdzie katalog zadań o kolejne, jednakże nadal 

samorząd skupia i realizuje większość działań własnymi siłami (poprzez swoje jednostki 

organizacyjne). Wraz z wdrażaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gmina w większym stopniu będzie zmuszona do „podzielenia się” kompetencjami i środkami 

finansowymi z organizacjami pozarządowymi i kościelnymi na realizację aktywnej pomocy 

społecznej. 

 

 

3.9.2. Organizacje społeczne funkcjonujące na terenie gminy Bieliny 
 

1) Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” -  jest Lokalną Grupą 

Działania w rozumieniu terminologii podejścia LEADER Unii Europejskiej, gromadzi 

przedstawicieli trzech sektorów: administracji publicznej, przedsiębiorców i rolników oraz 

organizacji pozarządowych z siedmiu gmin z powiatu kieleckiego: Bielin, Bodzentyna, Górna 

i Masłowa; powiatu skarżyskiego: Łącznej oraz Suchedniowa oraz powiatu starachowickiego: 

Wąchocka. Stowarzyszenie skupia 97 osób fizycznych i 17 osób prawnych, w tym 7 gmin 

członkowskich. 

Opracowana została na potrzeby LGD Zintegrowana Strategia Obszarów Wiejskich, 

w której za priorytet rozwoju uznano wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych. 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia (w brzmieniu obowiązującym od 8 XII 2007 r.) 

LGD ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i integracji europejskiej, 

a w szczególności: 

a) opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów 

wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-

2013, dla obszaru gmin Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock 

(obszar działania LGD), 

b) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt-a, 

c) mobilizowanie ludności do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt a, 

                                                                                                                                                                      
„Ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na (…) 

zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. Oznacza to, że organy 

administracji publicznej w swym działaniu powinny się kierować zasadą pierwszeństwa obywateli do 

samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów społeczności, w tym należących do sfery zadań 

publicznych. 

http://www.wokollysejgory.pl/asp/pliki/LSR__Marzec_2013/lsr__aktualizacja_marzec_2013.doc
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d) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których  

mowa w pkt a, 

e) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności 

społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR, 

f) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, 

pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w  tym z programów 

pomocowych, 

g) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania 

projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w  tym z programów 

pomocowych. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój produktów 

regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa 

obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze 

działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczno-artystyczną 

mieszkańców, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i cyfrowemu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, propagowanie 

zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa  

kulturowego na obszarze działania LGD,  

i) promocję idei integracji europejskiej w  kraju i  za granicą, 

j) kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie 

infrastruktury turystycznej, 

           k) promocję i organizację wolontariatu. 

2) Stowarzyszenie Producentów ,,Truskawka Bielińska” - zrzesza lokalnych producentów 

truskawek. 10 kwietnia 2009 roku ,,Truskawka Bielińska” wpisana została na listę produktów 

tradycyjnych. Na terenie gminy Bieliny uprawa truskawek rozpoczęła się w latach 50-tych XX 

wieku i nieprzerwanie trwa do dziś, a nasza gmina znana jest jako ,,zagłębie truskawkowe”. 

Wielkość areału uprawy oscyluje w granicach 700 ha, w przeszłości niejednokrotnie 

przekraczając 1000 ha. 

3) Uczniowski Klub Sportowy – w swoim statucie głównym zadaniem organizacji jest 

propagowanie sportu masowego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie 

gminy Bieliny. UKS zajmuje się w swej działalności organizacją zawodów sportowych 

szkolnych, gminnych powiatowych, a także obozów sportowych. 

4) Stowarzyszenie Klub Sportowy ,,Nidzianka” Bieliny - celami stowarzyszenia są: 

- tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu przez jego członków, 

- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania 

Stowarzyszenia,  

- rozwój różnych zainteresowań sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego,  

- współpraca z władzami rządowymi, samorządowymi i oświatowymi działającymi na terenie 

działania Stowarzyszenia, 

- zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, 

            - popularyzacja zasad aktywnego wypoczynku oraz zasad „fair play”, 

            - upowszechnianie wiedzy o zdrowym i sportowym stylu życia,  

- współdziałanie w inicjowaniu i koordynacji zajęć rekreacyjnych dla członków, zwłaszcza 

zaś wśród dzieci i młodzieży,  

- udzielanie pomocy i ochrony praw swoim członkom. 

5) Ludowy Zespół Sportowy w Lechowie – utworzony w 2006 roku, to reaktywacja Ludowego 

Zespołu Sportowego Sokoły Lechów, sięgającego korzeniami do lat 70. 

Dzięki działalności klubu, miejscowość Lechów została wyróżniona spośród innych sołectw 

Gminy Bieliny budową wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych w ramach Programu 

Rządowego ,,Moje Boisko Orlik 2012”. 

Członkowie stowarzyszenia odnoszą liczne sukcesy nie tylko na polu lokalnym. Za tworzenie 

inicjatyw sportowych i całokształt działania Zarząd Klubu LZS Lechów otrzymał nagrodę: 

Laureat Centralny Województwa Świętokrzyskiego tytuł Sportowy Znak Jakości Omega za 

2009 rok z rąk pana Romana Jagiellońskiego Przewodniczącego Rady Głównej Krajowego 

Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Warszawie. 
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6) Ludowy Zespół Sportowy w Makoszynie - LZS w Makoszynie jest stowarzyszeniem kultury 

fizycznej prowadzącym działalność w środowisku wiejskim, bierze udział w rozgrywkach w 

ramach współzawodnictwa sportowego. Celem LZS "Makoszyn" jest propagowanie i rozwój 

Kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 

środowiska wiejskiego oraz dbanie i rozwój sołectwa Makoszyn i całej gminy Bieliny. 

7) Towarzystwo Przyjaciół Bielin - prowadzi działania na rzecz zachowania dziedzictwa 

kulturowego które przynosi duże efekty.  

Celami statutowymi stowarzyszenia są: 

- upowszechnienie wiedzy o historii i dniu dzisiejszym Bielin i innych miejscowości 

położonych na terenie gminy Bieliny, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz osób 

przybywających na te tereny w celach turystycznych, 

- pielęgnowanie tradycji ludowych i kulturalnych związanych z terenem działania 

Towarzystwa, 

- wyszukiwanie, ochrona i zabezpieczanie zabytków kultury duchowej, i materialnej, 

- wzmacnianie więzi społecznych między mieszkańcami i rozbudzanie wśród nich 

zainteresowania życiem, i rozwojem gminy Bieliny, 

- rozbudzanie troski o mienie społeczne -  w tym poszanowanie zabytków, obiektów 

kulturalnych, sportowych, zieleńców oraz szerokie współdziałanie w tworzeniu nowych 

wartości, 

- pogłębienie więzi z osobami wywodzącymi się z terenu gminy oraz związanymi 

emocjonalnie z regionem a zamieszkałymi poza jej obszarem i zapoznawanie ich z życiem 

gminy, perspektywą rozwoju oraz inicjowanie współpracy z nimi na rzecz rozwoju gminy, 

- rozwijanie współpracy z organizacji społecznymi i towarzystwami o podobnym charakterze 

w innych regionach kraju, 

- dbałość o środowisko przyrodnicze na terenie gminy i otaczających ją parków, 

- dbałość o zachowanie odrębności regionalnej.   

 Największe sukcesy i najciekawsze pomysły TPB: 

 Dni Kultury i Tradycji Gminy Bieliny – podczas tego święta promowani są lokalni 

twórcy, artyści, kuchnia regionalna oraz folklor. Na organizację pierwszej edycji 

imprezy Towarzystwo pozyskało 4000 złotych z Fundacji Wspomagania Wsi  

i Fundacji Stefana Batorego. 

 Utworzenie funduszu stypendialnego im. JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Ks. Prof. Karola Teligi – stypendia są przyznawane od 2004 roku. Wtedy otrzymało je 

18 uczniów. Towarzystwo otrzymało środki na ten cel z budżetu gminy oraz 

pozyskało od indywidualnych darczyńców i ze zbiórki publicznej zorganizowanej 

podczas Dnia Świętokrzyskiej Truskawki. Stypendia są wręczane podczas ważnych 

uroczystości i wydarzeń gminnych. 

 Chrońmy zabytki w naszej gminie – w ramach tej inicjatywy odbywa się remont 

zabytków położonych na terenie gminy oraz tworzenie miejsc pamięci. 1 listopada 

przeprowadzane są kwesty na rzecz odnowy pomników cmentarnych. 

 Stworzenie dodatku młodzieżowego do Gazety Bielińskiej ,,Puls Młodzieży” – TPB 

pozyskało na ten cel środki w wysokości 3400 złotych z Programu ,,Równać szanse”. 

  Organizacja imprezy turystycznej ,,Rodzinne wędrowanie”. 

8) Klub Debata Decyzja Działanie – stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej 

pracy swoich członków i jest organizacją non-profit. Klub zrzesza osoby niezależne chcące  

i potrafiące rozmawiać o sprawach (także trudnych i mało popularnych) dotyczących regionu  

i jego mieszkańców. 

Statutową siedzibą Stowarzyszenia są Bieliny. Stowarzyszenie powstało głównie dzięki 

uporowi młodzieży z terenu gminy Bieliny. Celem Klubu jest partnerskie współuczestniczenie 

głównie młodzieży (lecz nie tylko) w życiu społeczności lokalnej. Ta specyficzna i nowatorska 

forma aktywności młodzieży uczy młodych współodpowiedzialności za jakość funkcjonowania 

,,naszej małej ojczyzny”. Klub jest miejscem swobodnej wymiany myśli, forum intelektualnym. 

Klub jest miejscem realizacji zainteresowań.  

Stowarzyszenie od kilku lat wspiera młodzież, organizacje społeczne oraz społeczność lokalną 

z terenu województwa świętokrzyskiego. 
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9) Stowarzyszenie ,,Świętokrzyskie Możliwości” - osobą reprezentującą jest Pan Paweł 

Walczyszyn. Kontakt: Lechów 137A, 26-004 Bieliny. Stowarzyszenie było realizatorem 

projektu: ,,Edukacja klasyczna do osiągnięcia najwyższej jakości w gospodarstwach 

agroturystycznych na terenie Gór Świętokrzyskich” współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2011 roku. 

10) Stowarzyszenie Gontyna - obszarem działań stowarzyszenia jest m.in. podtrzymywanie  

i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Wielu członków Gontyny zamieszkuje ciekawe, 

oryginalne, czasami historyczne posesje. Stowarzyszenie zamierza wykorzystać te zasoby 

tworząc ciekawe trasy turystyczne bazujące na miejscach noclegowych i warsztatach starych 

rzemiosł we wspomnianych obiektach. Działania Gontyny są kierowane zarówno do 

członków stowarzyszenia jak i na zewnątrz. 

Uszczegóławiając, Stowarzyszenie podejmuje działania w następujących obszarach: 

- organizacja wypoczynku i działania turystyczne (rajdy, zloty, wycieczki, 

wypoczynek stały), 

- badania naukowe (regionalne – wyznaczanie systemem GPS dokładnego położenia  

i przebiegu różnych obiektów historycznych, badania z zakresu zarządzania), 

- działania edukacyjne dla młodzieży i dorosłych, 

- działania artystyczne (rzeźba i instalacje, poezja, malarstwo), 

- rekonstrukcja historyczna - IX-XI w. 

11) Stowarzyszenie ,,Bajkowy Domek”, z siedzibą w Makoszynie. 

12) Ochotnicze Straże Pożarne: 

a) Ochotnicza Straż Pożarna w Bielinach - powstała 5 października 1922 roku. Wtedy to 

odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, podczas którego przystąpiło do niej 20 

ochotników. Przez te lata jednostka aktywnie działa i podejmuje rozmaite 

przedsięwzięcia na rzecz rozwoju i godnego prezentowania gminy. Obecnie liczy 48 

członków. Do OSP Bieliny należy również grupa 8 chłopców i 8 dziewcząt, tzw. 

„młodzieżówka", która uczy się i czyni przygotowania do aktywnego uczestnictwa 

 w działaniach jednostki. Młodzi strażacy biorą też udział w konkursach dotyczących 

wiedzy strażackiej. Przy jednostce funkcjonuje orkiestra dęta, skupiająca obecnie 22 

osoby, które swymi występami uświetniają różne imprezy okolicznościowe i święta. OSP 

w Bielinach jest jednostką typu S-2. Uczestniczy w Krajowym Systemie Ratownictwa. 

Dysponuje dwoma pojazdami ratowniczo-gaśniczymi: MERCEDES BENZ ATEGO 

2,5/16 oraz polonezem Truckiem SLKW. Członkowie jednostki podejmują działania 

gaśniczo-ratownicze w pożarach oraz zdarzeniach drogowych. W roku 2008 odnotowano 

66 wyjazdów, w 2011 - 42, w roku 2012 było ich już 3. 

b) Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie Nowej - powstała w 1934 roku. Obecnie liczy 31 

członków. Jednostka dysponuje samochodem pożarniczym - Jelczem 004 6/32. Jednostka 

dysponuje sprzętem takim jak: agregat prądotwórczy, prądownice turbo, szelki 

ratownicze, ubrania bojowe UPS, hełmy strażackie, rękawice ochronne, ubrania 

koszarowe, buty skutery. Młodzieżowa drużyna pożarnicza liczy 9 chłopców. Drużyna 

strażacka z Huty Nowej może pochwalić się wieloma sukcesami. W roku 2007, 2008, 

2009 oraz 2011 zajęła I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych. 

c) Ochotnicza Straż Pożarna w Belnie - powstała w 1956 roku. Obecnie liczy 28 

członków. Strażacy dysponują samochodem Star 4.4 wraz z niezbędnym sprzętem 

gaśniczo-ratowniczym, m.in. pilarką, agregatem prądotwórczym, zestawem ratownictwa 

medycznego R1. Ponadto jednostka posiada pełne umundurowanie dla 8 osób. Prócz 

drużyny ekipy biorącej udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych przy jednostce działają 

dwie drużyny młodzieżowe. Należy do nich 18 chłopców. Część z nich posiada 

przeszkolenie uzyskane podczas obozów sportowo-pożarniczych. Siedziba OSP w Belnie 

została wyremontowana. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Gminy  

w Bielinach zostały zakupione materiały, prace zaś wykonała lokalna społeczność 

zaangażowana w działalność i efektywne funkcjonowanie jednostki. 

d) Ochotnicza Straż Pożarna w Lechowie - powstała w roku 1970.  Obecnie OSP liczy 86 

członków. Do OSP należy Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopięca i Młodzieżowa 
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Drużyna Pożarnicza Dziewczęca liczące po 8 osób. Dysponuje jednym wozem 

strażackim. 

e) Ochotnicza Straż Pożarna w Makoszynie - powstała w 1956 roku. W chwili obecnej 

stowarzyszenie liczy 16 czynnych członków. Przy OSP działa również drużyna 

młodzieżowa, skupiająca zarówno chłopców jak i dziewczęta (8 chłopców i 3 

dziewczęta). W bieżącym roku zostały dla nich zakupione mundury. Siedzibą strażaków 

jest świetlica znajdująca się nieopodal Ośrodka Zdrowia. OSP w Makoszynie dysponuje 

wozem ratowniczo-gaśniczym marki Renault. Zarówno młodzi, jak i ci bardziej 

doświadczeni strażacy biorą udział w licznych zawodach i konkursach, dzięki którym 

mogą zaprezentować swe umiejętności.  

 

3.9.3. Projekty społeczne realizowane w gminie Bieliny w latach 2009-2014 
 

 Turystyka wiejska u stóp Świętego Krzyża 
Gmina Bieliny w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ,,Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej 

Góry” w okresie 01.07.2009- 30.04.2010 realizowała projekt pn. ,,Turystyka wiejska u stóp Świętego 

Krzyża”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich: 

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach 

wiejskich. 

 Celem projektu była poprawa umiejętności zawodowych mieszkańców Gminy Bieliny 

przydatnych poza rolnictwem – w turystyce, która stanowi główny kierunek rozwoju w gminie Bieliny 

i daje coraz to nowe możliwości do uzyskiwania przez mieszkańców dodatkowych  źródeł dochodu. 

Głównymi działaniami projektu była organizacja: 

- kursu agroturystycznego dla 15 osób, z założeniem wyposażenia uczestników w wiedzę, jak założyć 

własne gospodarstwo agroturystyczne, 

- kursu kulinarnego dla 15 osób (zajęcia teoretyczne i praktyczne). 

Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Bieliny: 

• bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, 

• zatrudnionych w rolnictwie, 

• zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności i kwalifikacji, 

• osób pragnących uzyskać dodatkowe źródło dochodu. 

 Nasze miejsca pracy w Krainie Legend Świętokrzyskich 

Projekt ,,Nasze miejsca pracy w krainie legend świętokrzyskich” realizowany był w ramach 

priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 

podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich na terenie gminy Bieliny  

w terminie od 01.04.2010 do 31.10.2010 r. 

Głównym celem projektu była integracja społeczna i zawodowa 15 mieszkańców (kobiet/mężczyzn) 

gminy Bieliny do końca X 2010 r. poprzez włączenie ich do procesu rozwoju Produktu turystycznego 

,,Kraina Legend Świętokrzyskich”. Cel ten został osiągnięty poprzez: 

- udział w 2010 r. w warsztatach integracyjno-motywacyjnych, dzięki którym uczestnicy mogli nabrać 

pewności siebie i otworzyć się na nowe pomysły oraz uwierzyć w potencjał tkwiący w nich, a także 

 w możliwości jakie da im udział w grach terenowych, 

- udział beneficjentów projektu w warsztatach aktorskich, ułatwiających wejście w role, pozbycie się 

tremy i zdystansowanie do widza, 

- udział uczestników w wizycie studyjnej szlakiem wiosek tematycznych po woj. 

zachodniopomorskim, 

- propagowanie pozytywnych wzorców równości płci w grupie 15 mieszkańców/-ek gminy i ich 

rodzin poprzez wprowadzenie tematyki antydyskryminacyjnej na warsztatach integracyjno-

motywacyjnych, 

Grupę docelową projektu stanowiła grupa 15 osób z terenu gminy bezrobotnych, nieaktywnych 

zawodowo lub prowadzących małe gospodarstwa rolne, które ze względu na gorszą sytuację 

materialną i społeczną wyrażają zmianę swojego dotychczasowego życia. 

 ,,Decydujmy Razem” 

http://bieliny.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=26&menu=209&strona=1
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Gmina Bieliny jako jedna z trzech gmin wiejskich w województwie  świętokrzyskim została 

zakwalifikowana do udziału w projekcie pn. ,,Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów 

partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz  podejmowaniu decyzji 

publicznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V ,,Dobre 

rządzenie” Działanie 5.3. 

Liderem w jego realizacji było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Partnerami zaś m.in. 

Stowarzyszenie CAL, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja 

Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska i Fundacja Fundusz 

Współpracy. 

Projekt odpowiada na problem związany z koniecznością zwiększenia skuteczności 

funkcjonowania administracji publicznej w kreowaniu i realizacji polityk publicznych. Zaznaczyć 

należy, iż istotne jest podniesienie kompetencji samorządów w zakresie tworzenia strategii rozwoju, 

jak również rozwijanie umiejętności współpracy w tym zakresie z lokalnymi społecznościami, gdyż 

doświadczenia wielu krajów pokazują, że skuteczną zasadą ,,dobrego rządzenia” jest reguła 

partycypacji obywateli w procesach decyzyjnych. 

Projekt koncentrował się na wypracowaniu i upowszechnieniu mechanizmów, dzięki którym 

administracja publiczna, szczególnie na szczeblu lokalnym, będzie skutecznie współpracować   

z lokalną społecznością przy tworzeniu i wdrażaniu polityk w jednym  z 4 obszarów: zatrudnienia, 

integracji społecznej, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju ze szczególną rolą animatora 

społecznego. 

W ramach projektu w Gminie Bieliny powstał dokument z zakresu Zrównoważonego Rozwoju – 

Program Rozwoju Turystyki. 

 ,,Bieliński apetyt na języki” 

 Projekt ,,Bieliński apetyt na języki” był realizowany przez Gminę Bieliny w okresie od 

01.07.2011 – 31.01.2012, współfinansowany został przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 

 Nadrzędnym celem projektu było podniesienie kompetencji językowych oraz poprawa 

umiejętności komunikacyjnych przydatnych w turystyce wśród 36 uczestników – mieszkańców gminy 

Bieliny. 

 Głównymi działaniami projektu była organizacja: 

- kursu z  języka angielskiego w turystyce dla 12 osób, 

- kursu z języka niemieckiego w turystyce dla 12 osób, 

- kursu z języka włoskiego w turystyce dla 12 osób. 

 Projekt adresowany był do mieszkańców gm. Bieliny, którzy posiadają podstawowy poziom 

znajomości wybranego przez siebie języka obcego, a także wyrażają chęć zdobycia lub podniesienia 

umiejętności posługiwania się danym językiem obcym (angielskim, niemieckim lub włoskim), a tym 

samym zwiększają swoje szanse na zdobycie zatrudnienia w turystyce. 

 Udział w kursie brali mieszkańcy gminy Bieliny: 

- prowadzący własną działalność gospodarczą, 

- rolnicy, 

- osoby pracujące, 

- uczniowie i studenci,  

- bezrobotni. 

 ,,Rozwijam się i uczę – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III  

 w Gminie Bieliny” 

W 2011 roku Gmina Bieliny rozpoczęła realizację projektu systemowego pn. ,,Rozwijam się  

i uczę – indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bieliny” skierowanego do 

uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Bieliny. 

Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 

,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 
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Cele zrealizowanego projektu: 

- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania, 

motywujących dzieci do czynnego udziału w zajęciach (np. poprzez stosowanie metody 

dramy, gier dydaktycznych czy inscenizacji), 

- poszerzenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia oraz pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniom, w szczególności tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

- poprawa jakości pomocy udzielanej przez szkoły rodzicom, którym zostały przedstawione 

indywidualne potrzeby rozwojowe ich dziecka, jego potencjalne możliwości oraz zalecenia do 

dalszej edukacji, 

- doposażenie bazy edukacyjnej szkół. 

Dzięki realizacji projektu szkoły wzbogaciły ofertę zajęć dodatkowych a tym samym miały 

możliwość lepszego zrealizowania celów wynikających z wymagań nowej podstawy 

programowej, która zakłada indywidualizację procesu nauczania stosownie do potrzeb  

i możliwości każdego ucznia. 

W ramach projektu w szkołach odbywały się zajęcia dla dzieci: 

- ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dzieci zagrożonych 

ryzykiem dysleksji, 

- z trudnościami w uczeniu się matematyki, 

- z zaburzeniami rozwoju mowy (zajęcia logopedyczne), 

- mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (zajęcia socjoterapeutyczne                

i psychoedukacyjne), 

- z wadami postawy (gimnastyka korekcyjna) 

- uzdolnionych (zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych,                           

ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych  

i umiejętności artystycznych) 

Realizacja projektu zakończyła się w 2013 roku. 

 „Agroturystyka z pomysłem – atrakcyjna oferta pobytu w Świętokrzyskiem” 

Projekt był realizowany w okresie od listopada 2012 do kwietnia 2013 roku. 

Współfinansowany został przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia oraz kompetencji  

w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wsparciem objęci 

byli mieszkańcy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne. 

 W ramach projektu ,,Agroturystyka z pomysłem – atrakcyjna oferta pobytu  

w Świętokrzyskiem!) właściciele gospodarstw agroturystycznych mogli skorzystać z oferty 

szkoleniowej, stworzyć ofertę swojego gospodarstwa, w tym także podjąć współpracę z innymi 

mieszkańcami poprzez stworzenie i skomercjalizowanie wspólnych pakietów oferty. Uczestnicy mieli 

również okazje poznać dobre praktyki stworzenia i funkcjonowania tematycznych gospodarstw 

agroturystycznych na Lubelszczyźnie. 

W ramach projektu zostały zorganizowane: 

- zajęcia informacyjne ,,ABC turystyki wiejskiej” podczas których uczestnicy zapoznali się  

z obowiązkami, zasadami i przepisami w zakresie prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, 

elementach marketingu i promocji, dobrego zarządzania itp. 

- cykl szkoleniowy ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie…” w ramach którego zostanie przekazana 

wiedza o regionie, atrakcjach turystycznych, walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych, 

- szkolenie z zakresu tworzenia tematycznych gospodarstw agroturystycznych ,,Zaskocz turystę 

agropomysłem!” – przygotowania kompetencji, etapów tworzenia oferty, marketingu, tworzenia 

produktów turystycznych. W ramach projektu uczestnicy skorzystali z indywidualnych konsultacji ze 

specjalistą w tej dziedzinie. 

- forum turystyczne, podczas którego uczestnicy zaprezentowali wypracowane oferty własnych 

gospodarstw (m.in. w formie folderu) 

- 3-dniowy wyjazd studyjny na Lubelszczyznę ,,Sprawdzone przepisy na sukces czyli jak robią to 

sąsiedzi zza miedzy” w celu poznania dobrych praktyk w zakresie tworzenia i funkcjonowania 

tematycznych gospodarstw agroturystycznych oraz produktów turystycznych 

 Warsztaty artystyczne dla bielińskich zespołów ludowych 
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Operacja pn. ,,Warsztaty artystyczne dla bielińskich zespołów ludowych polegała na 

organizacji warsztatów artystycznych dla członków zespołów i kapel ludowych działających na 

terenie gminy Bieliny: Echo Łysicy, Makoszyńskie Przepióreczki, Jodełki, Małe Bielinianki, Kapela 

Bielińska, Kapela z Makoszyna. Łącznie 450 h. 
 Członkowie zespołu poszerzyli swoje umiejętności wokalno-artystyczne z zachowaniem 

lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

 Termin realizacji operacji: marzec-grudzień 2013. 

 „Truskawka Bielińska – słodki smak lokalnych tradycji…” 

W roku 2013 Gmina Bieliny realizowała operację pn. ,,Truskawka Bielińska – słodki smak 

lokalnych tradycji. Organizacja XVI Dnia Świętokrzyskiej Truskawki połączona z promocją produktu 

tradycyjnego”. 

Operacja polegała na organizacji XVI edycji Dnia Świętokrzyskiej Truskawki. Wydarzenie 

odbyło się 2 czerwca 2013 roku na stadionie sportowym w Bielinach. Jest to sztandarowe wydarzenie 

na terenie Gminy Bieliny odbywające się od 1998 roku, promujące lokalne walory i atrakcje, a przede 

wszystkim truskawkę jako produkt wpisany na ministerialną listę produktów tradycyjnych. 

Organizacja wydarzenia stanowi jedno z narzędzi promowania Gminy Bieliny i obszaru LGD. 

 ,,Tradycje spod bielińskiej strzechy…” 

 W roku 2013 Gmina Bieliny realizowała operację pn. ,,Tradycje spod bielińskiej strzechy – 

zajęcia warsztatowe dla mieszkańców gminy Bieliny” polegająca na organizacji warsztatów 

rękodzielniczych i kulturowych w celu pielęgnowania i propagowania ginących zwyczajów, tradycji  

i obrzędów ludowych. 

 Zadania zaplanowane w ramach operacji były skierowane do mieszkańców Gminy Bieliny, 

głównie działających przy KGW, zespołach i kapelach ludowych, ale również tych, którzy wykazują 

aktywność w zakresie rozwoju turystyki i oferty edukacyjnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe 

regionu. 

 W ramach projektu zostały zorganizowane: 

- warsztaty z zakresu tworzenia ludowych pająków, 

- warsztaty z zakresu tworzenia wycinanek, ozdób z papieru i ozdób choinkowych, 

- warsztaty z zakresu tworzenia ozdób ze słomy i siana, 

- warsztaty z zakresu poznania obrzędów i zwyczajów XIX-wiecznych mieszkańców świętokrzyskiej 

wsi. 

Warsztaty odbywały się w siedzibie Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich. 

Uczestnicy na każdym spotkaniu mieli zapewniony poczęstunek. Na potrzeby przeprowadzenia 

warsztatów zostały zakupione niezbędne materiały i narzędzia. 

W ramach operacji 52 osoby uczestniczyły w wyjazdowych warsztatach ludowych na 

Lubelszczyźnie. Miały one zapewniony transport, nocleg i wyżywienie. Z blisko 150 prac 

wykonanych w ramach warsztatów, w Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich powstała 

wystawa prezentująca efekty realizowanych działań. 

Termin realizacji operacji: sierpień-listopad 2013. 

 Program „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków 

niepełnosprawności.”  

Od roku 2011 Gmina Bieliny udziela pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na 

realizację projektu pn. „Powiat Kielecki  przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków 

niepełnosprawności”. Zadania realizowane w ramach programu to: 

 zabiegi i porady rehabilitacyjne w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach oraz 

Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Bodzentynie, Chmielniku i Piekoszowie, 

 wypożyczanie sprzętu do rehabilitacji domowej z Powiatowego Centrum Usług Medycznych 

w Kielcach, 

 dowóz beneficjentów z terenu Gminy na rehabilitację do Powiatowego Centrum Usług 

Medycznych w Kielcach. 

Kwota dotacji w roku 2011 wyniosła 7,800,00 zł; w roku 2012 i 2013 – 7,500,00 zł. 
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IV. DIAGNOZA I ANALIZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W 

GMINIE BIELINY 
 

4.1. Bezrobocie 
 

Gmina Bieliny charakteryzuje się dość wysoką stopą bezrobocia rejestrowanego. Liczba osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31 marca 2014 roku 

wynosiła 724 w tym: kobiet 317, a z prawem do zasiłku 101 osób. Stan liczby osób pozostających bez 

zatrudnienia wahał się patrząc na minione lata.  

Tabela Nr 17. Bezrobocie w latach 2009 – 2013 w Gminie Bieliny 

Stan na 
koniec 
roku 

Ogółem 
bezrobotni 

w tym: 
kobiety 

z prawem 
do zasiłku 

w wieku 18 – 
44 lata 

(mobilnym) 

pozostający bez 
pracy powyżej 

12 miesięcy 

Stopa 
bezrobocia w 
gminie 
Bieliny 

Stopa 
bezrobocia 
w powiecie 
kieleckim 

2009 593 311 140 481 164 9% 15,1% 

2010 596 309 145 503 90 9% 14,1% 

2011 638 330 134 532 152 10% 15,3% 

2012 761 355 181 618 196 12% 15,8% 

2013 725 343 103 590 212 11% 16,5% 

Źródło: PUP w Kielcach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres Nr 6. Bezrobotni w latach 2009-2013 

 

 Źródło: PUP w Kielcach 

 

Wykres Nr 7. Bezrobocie w Gminie Bieliny w stosunku do powiatu kieleckiego w latach 2009-2013 

(w %) 
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Źródło: PUP w Kielcach, Dane Urzędu Gminy w Bielinach 

 

Analizując powyższe dane, wyraźnie można zaobserwować spadek liczby osób z prawem do 

zasiłku oraz stale rosnącą liczbę bezrobotnych (w roku 2012 odnotowano najwyższą liczbę 

bezrobotnych). Widoczna jest również stale rosnąca liczba osób pozostających bez zatrudnienia 

powyżej 12 miesięcy.  

Statystyki bezrobocia nie odzwierciedlają w pełni jego obrazu ze względu na duży stopień, 

tzw. ‘’bezrobocia ukrytego’’ oraz pracy ’’na czarno’’. Problem dotyka przede wszystkim osób 

związanych z sektorem rolnictwa oraz sektorem szeroko rozumianej przedsiębiorczości 

pozarolniczej. Bezrobocie w rolnictwie ma charakter ukryty, wiele osób utrzymuje się z własnych 

gospodarstw i rezygnuje z podjęcia pracy w innych miejscach. Oszacowanie jego skali jest rzeczą 

trudną, jednak biorąc pod uwagę znaczną liczbę osób pozbawionych jakiejkolwiek formy 

zabezpieczenia socjalnego zdecydowanie można stwierdzić, że jego skala jest dość duża.  

Równie znaczącym problemem jest bezrobocie wśród ludzi młodych, wchodzących na rynek 

pracy, w znacznej części posiadających wyższe wykształcenie, ale bez większych perspektyw na 

zdobycie satysfakcjonującej pracy. Jest to niezwykle niekorzystna sytuacja, której skutki mogą być 

widoczne również w przyszłości. Mając to na uwadze konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na 

problem bezrobocia wśród właśnie tej grupy ludności. Należy także wspomnieć o osobach, które 

pomimo zameldowania w Gminie, wyjechały w celach zarobkowych za granicę. Liczba tych osób 

jest trudna do oszacowania, zmniejsza ona jednak poziom bezrobocia w Gminie. Brak perspektyw  

i miejsc pracy dla ludzi młodych i wykształconych może w znacznym stopniu poszerzyć zjawisko 

pracy „na czarno” a co najgorsze doprowadzić do ogólnego zniechęcenia ambitnych umysłów do 

pozostania na terenie Gminy i migrowania na stałe do innych krajów.  

Bezrobocie powoduje, iż standard życia wielu ludzi stale się obniża a przy tym rozszerza się 

obszar patologii społecznej. Bezrobocie przyczynia się do zubożenia materialnego, wpływa na 

poziom życia rodzin, wywierając negatywne skutki. Bezpośrednim i najbardziej widocznym skutkiem 

bezrobocia jest obniżenie standardu materialnego. Długotrwałe pozostawanie bez pracy ma wpływ na 

ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia człowieka bezrobotnego oraz jego rodzinę. Skutkiem 

utraty pracy jest obniżenie standardu życia rodziny. Sytuacja materialna osób dotkniętych 

bezrobociem zależy od ich standardu życia w czasie trwania zatrudnienia, a zwłaszcza od 

posiadanych oszczędności i długów. W trudnej sytuacji są rodziny świadczeniobiorców pomocy 

społecznej, które od dawna korzystały z systemu wsparcia z powodu niskich dochodów, długotrwałej 

choroby, wielodzietności. W tych rodzinach brak środków finansowych prowadzi do drastycznych 

ograniczeń wydatków nawet na podstawowe potrzeby bytowe. 

 Problem bezrobocia ma bardzo szeroki zasięg, bo dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, ale 

całej rodziny takiej osoby. Pojawienie się bezrobocia w rodzinie oznacza nie tylko utratę czasem 

jedynego źródła dochodu stanowiącego podstawę egzystencji, lecz prowadzi również do utraty 

bezpieczeństwa socjalnego. Osoba bezrobotna nie jest w stanie utrzymać siebie i swojej rodziny, a co 

gorsze nie może również zaspokoić nawet podstawowych potrzeb swych domowników. 

 Bezrobocie szczególnie dotkliwe jest dla mężczyzn, którzy poprzez brak pracy czują się 

sfrustrowani i niedowartościowani faktem, że nie potrafią zapewnić godnego bytu swojej rodzinie, co 
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prowadzi w większości przypadków do załamań natury psychologicznej i popadania w kolejne 

nałogi, które niestety swoim piętnem odbijają się na całej rodzinie. 

Bezrobocie pociąga za sobą niebezpieczne skutki psychospołeczne. Długotrwały brak pracy 

prowadzi bowiem do wzmocnienia poczucia izolacji społecznej, pogorszenia poczucia własnej 

godności wśród bezrobotnych i wzrostu konfliktów w rodzinie. Istotnym jest też, że w tej grupie osób 

większość ma duże oczekiwania i wymagania wobec instytucji pomocy społecznej, czego efektem jest 

to, że wielu bezrobotnych świadczeniobiorców jest sfrustrowanych swoim położeniem. 

Znaczącym problem jest połączona z niskimi kwalifikacjami niewielka mobilność zawodowa 

znacznej części mieszkańców gminy zwłaszcza średniego i starszego pokolenia, co nie pozwala na 

dostosowywanie się do nowych wymagań na stanowisku pracy, do nowych rozwiązań 

organizacyjnych, a także do przekwalifikowania się. 

 Do tego problem bezrobocia dotykający ludzi młodych, których kwalifikacje często nie są 

dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Niesie to za sobą potrzebę dokształcania się i zmienia 

swoich wyuczonych profesji, by mieć choć niewielką perspektywę odnalezienia swojego miejsca na 

rynku pracy.  

Znaczna część mieszkańców Gminy Bieliny nie posiada ogólnej umiejętności poruszania się 

po rynku pracy. Kobiety mimo lepszego wykształcenia mają trudności ze znalezieniem pracy. Te 

wszystkie czynniki determinują złą sytuację finansową i powodują uzależnienie od pomocy społecznej 

osób pozostających bez pracy. 

Walka z bezrobociem możliwa jest na kilka sposobów. Najskuteczniejsze wydają się kursy 

zawodowe oraz poradnictwo w sprawach związanych z rynkiem pracy. W tym celu Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Bielinach realizuje projekty systemowe w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby biorąc w nich udział zdobywają  

w ramach realizacji projektów wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe, które zmotywują ich do 

podejmowania aktywności zawodowej. Pracownicy socjalni ośrodka koordynują działania na rzecz 

bezrobotnych podopiecznych. 

 Działania z zakresu pracy socjalnej to mobilizowanie osób bezrobotnych do poszukiwania 

zatrudnienia i usamodzielnienia się od pomocy społecznej, do zatrudnienia przejściowego, tj. 

sezonowego. W ramach tych działach narzędziem pracy staje się kontrakt socjalny zawierany 

pomiędzy bezrobotnym a pracownikiem socjalnym określający zasady i cele współpracy. Osoba 

bezrobotna staje się narażona na wykluczenie społeczne. Wykluczenie społeczne jest to sytuacja, która 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia człowiekowi pełnienie określonych ról społecznych. 

Statystyki pokazują, że w Gminie Bieliny bezrobocie minimalnie maleje, natomiast patrząc na 

cały powiat widoczna jest tendencja wzrostowa bezrobocia na terenach powiatu kieleckiego. Wzrost 

liczby bezrobotnych świadczeniobiorców powoduje zwiększenie wydatków na udzielenie pomocy 

społecznej. Pozytywny wpływ na zmianę niekorzystnych tendencji w zakresie bezrobocia i na rynku 

pracy może mieć jedynie rozwój przedsiębiorczości, powstawanie nowych zakładów pracy 

tworzących nowe miejsca pracy zwłaszcza w produkcji i usługach, korzystna polityka kredytowa  

i podatkowa. Silnym bodźcem do tworzenia miejsc pracy jest atrakcyjność gminy dla inwestorów  

i przedsiębiorców z zewnątrz. Elementy tej atrakcyjności to: odpowiednia infrastruktura drogowa, 

wodno-kanalizacyjna, dostarczanie terenów uzbrojonych pod inwestycje, stosowanie ulg i zwolnień 

podatkowych w podatkach lokalnych, "opieka" władz lokalnych nad inwestorem, lokalny plan 

rozwoju. Według założeń tego planu, jak najwięcej obszaru gminy powinno być objęte planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

Instytucje działające na rzecz przeciwdziałania bezrobociu to przede wszystkim Powiatowy 

Urząd Pracy w Kielcach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

4.2. Projekty społeczne ukierunkowane na walkę z bezrobociem w Gminie Bieliny 
 

W ostatnich latach w Gminie Bieliny realizowanych było kilka projektów społecznych, które 

wychodziły naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy chcieli by założyć własne działalności 

gospodarcze i zaistnieć na rynku pracy w obliczu stale utrzymującej się na wysokim poziomie stopy 

bezrobocia nie tylko na terenie gminy, ale i całego województwa. 

Odpowiednio stopa bezrobocia w województwie świętokrzyskim wyniosła (stan na  31 grudnia): 

 2009 – 15,1%; 
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 2010 – 14,1%;  

 2011 – 15,3%;  

 2012 – 15,8%;  

 2013 – 16,5%; 

 2014 (stan na 28 luty) - 17,1% 

 

Wykres Nr 8.  Stopa bezrobocia w województwie świętokrzyskim w latach 2009-2014(28II) 

Źródło: PUP w Kielcach 

 

W ostatnich latach w Gminie Bieliny realizowanych było kilka projektów społecznych, które 

wychodziły naprzeciw potrzebom mieszkańcom, którzy chcieli założyć własne działalności 

gospodarcze i zaistnieć na rynku pracy w obliczu stale utrzymującej się na wysokim poziomie stopy 

bezrobocia nie tylko na terenie gminy, ale i całego województwa. 

W latach 2010-2011 Gmina Bieliny realizowała projekt pn. „Rockefeller-ka z gminy   Bieliny!" 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie 

oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 

Głównym celem projektu było pobudzenie przedsiębiorczości i wzrost poziomu samozatrudnienia 

poprzez wsparcie dla mieszkańców Gminy Bieliny zainteresowanych rozpoczęciem własnej 

działalności gospodarczej. 

W ramach projektu beneficjenci otrzymali wsparcie w postaci: 

 Szkoleń i doradztwa grupowego oraz indywidualnego umożliwiających zdobycie wiedzy  

z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej przeznaczonych dla  

20 osób. 

 Bezzwrotnej dotacji w wysokości 40 tys. złotych - na sfinansowanie wydatków związanych  

z funkcjonowaniem nowopowstałego przedsiębiorstwa przeznaczona dla 15 osób. 

 Comiesięcznego wsparcia pomostowego w pierwszym półroczu działalności na koszty 

związane z prowadzeniem firmy w wysokości 1 tys. złotych miesięcznie przeznaczonych dla 

15 osób. 

 Projekt adresowany był do mieszkańców Gminy Bieliny posiadających status osoby 

bezrobotnej lub status rolnika. W ramach projektu powstało 12 firm usługowych, 2 zajmujące się 

produkcją i 1 o charakterze typowo handlowym. Większość z nich w dalszym ciągu działa i prężnie 

się rozwija.   

W latach 2012-2014 realizowany był projekt „Własna firma szansą najlepsze jutro”. Projekt 

współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt skierowany był do 

 23 mieszkańców z terenu Gminy Bieliny posiadających status osoby długotrwale bezrobotnej 

zainteresowanych podjęciem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej (niezwiązanej  
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z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą) oraz założeniem spółdzielni socjalnej w celu samodzielnego 

świadczenia  usług na rynku pracy.   

W ramach projektu powstało 13 firm świadczących m. in. usługi budowlane, remontowo-

wykończeniowe, fryzjersko-kosmetyczne oraz 1 spółdzielnia socjalna.  

Realizacja projektu „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków 

Świętego Krzyża – Etap I”, trwającego od  30 października 2008 roku do 31 grudnia 2013 roku  

przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców i wzrostu aktywności środowiska 

lokalnego. 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z niskimi kwalifikacjami lub  

z trudnościami na rynku pracy, ukończyło partnerski projekt Gminy Bieliny i LGD Wokół Łysej Góry 

„Nasze miejsca pracy w osadzie  średniowiecznej”, co pozwoliło części z nich  znaleźć zatrudnienie 

 w obiektach Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich (osada, parking). Przy wykorzystaniu 

dodatkowej infrastruktury obok osady (pasaż handlowy) kilkanaście osób prowadzi sprzedaż pamiątek 

regionalnych.  

Mieszkańcy Gminy Bieliny mocno wspierają działania samorządu i zarządzającego tymi obiektami 

Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich mając na uwadze znaczenie przedsięwzięcia dla 

rozwoju gminy i rozwiązywania jej problemów, głównie w zakresie wysokiego poziomu bezrobocia. 

Środki pozyskane w ramach projektów są wykorzystywane przede wszystkim na rzecz aktywizacji 

społeczności zamieszkującej Gminę Bieliny, na podwyższenie ich kompetencji, umiejętności 

 i kwalifikacji. Często udział w projektach jest szansą dla osób bezrobotnych nieaktywnych zawodowo 

i tych, którzy poszukują źródeł zatrudnienia poza rolnictwem. 

 

4.3. Ubóstwo 
 

Ekonomiczna definicja ubóstwa określa sytuację, w której jednostka (osoba, rodzina, 

gospodarstwo domowe) nie dysponuje wystarczającymi środkami (zarówno środkami pieniężnymi  

w postaci dochodów bieżących i dochodów z poprzednich okresów jak i w formie nagromadzonych 

zasobów materialnych) pozwalającymi na zaspokojenie jej potrzeb. Tym samym poza ekonomiczną 

definicją ubóstwa pozostają aspekty kulturowe, polityczne i socjologiczne objęte kategorią 

wykluczenia społecznego. 

Z socjologicznego punktu widzenia ubóstwo dotyka ludzi, których sytuacja wskazuje                           

na niezaspokojenie większości podstawowych potrzeb życiowych, tj. jedzenie, ubranie, mieszkanie, 

zdrowie, bezpieczeństwo a także potrzeb ponadpodstawowych, tj. kultura, oświata, wypoczynek. 

Ubóstwo może mieć następujące przyczyny: 

1) osobowe niezależne od człowieka: kalectwo, niepełnosprawność umysłowa lub fizyczna, 

długotrwała, obłożna choroba, podeszły wiek, 

2) subiektywne zależne od człowieka: określone postawy i cechy charakterologiczne niektórych 

osób dotkniętych ubóstwem, są to np.: lenistwo, brak zasad, brak chęci do pracy  

i kształtowania się, nieuczciwość, rozrzutność, 

3) obiektywne - istniejące niezależnie od woli człowieka, np. masowe bezrobocie. 

Ubóstwo dotyczy osób i rodzin które żyją w niekorzystnych warunkach materialnych, nie 

posiadają odpowiednich kwalifikacji zawodowych umożliwiających im wejście na rynek pracy, 

posiadają cechy utrudniające im korzystanie z pomocy społecznej na skutek niepełnosprawności, 

uzależnienia jak również są przedmiotem niszczącego działania innych osób na skutek agresji, 

przemocy. Na skalę tego zjawiska znaczny wpływ mają: 

1) czynniki ekonomiczne i społeczne, tj. źródło utrzymania, bezrobocie, wykształcenie, 

2) czynniki demograficzne, tj. struktura rodziny, wiek, płeć, 

3) miejsce zamieszkania: region. 

Ubóstwo jest zjawiskiem rozszerzającym się, dotyka coraz większej grupy społecznej. Pomimo 

wsparcia ze strony służb społecznych sytuacja rodzin nie ulega poprawie. Niejednokrotnie 

korzystający z pomocy przenoszą odpowiedzialność za swój los na pomagających. Długookresowe 

ubóstwo przejawia się brakiem motywacji do poprawy własnej sytuacji. Bezradność, niekiedy 

bezsilność uzależnia takie osoby od pomocy społecznej. Zmiany w polityce społecznej mające na 

celu pomoc socjalną (pracę socjalną) a nie finansową, nie zadowalają wszystkich klientów pomocy 
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społecznej. Podopieczni nie oczekują edukacji socjalnej w radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją lecz 

środków finansowych. Znaczna część klientów jest charakteryzuje się wrogim nastawieniem do 

pracowników ośrodka, nadmiernym nadużywaniem alkoholu, brakiem zainteresowania pracą 

zarobkową. Takie cechy stają na przeszkodzie do wyzwolenia z kręgu biedy. W ten sposób powstaje 

ubóstwo wieloletnie a nawet wrodzone przenoszone z pokolenia na pokolenie. 

Tabela Nr 18. Liczba przyznanych świadczeń z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba rodzin/osób w rodzinach 281/1216 279/1216 324/1335 363/1433 428/1621 

Zasiłki celowe 

(liczba rodzin) 
26 42 

43 
47 65 

Zasiłki okresowe 

(liczba rodzin) 
 

116 

 

108 

 

129 

 

167 

 

196 

Świadczenia program wieloletni: 

Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania 

 

230 

 

241 

 

284 

 

328 

 

345 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań GOPS w Bielinach za lata 2009-

2013 

Przyczyn ubóstwa na terenie naszej gminy upatrywać należy w wiejskim charakterze gminy. 

Znaczna część ludności prowadzi małe gospodarstwa rolne, z których dochód jest niewystarczający na 

utrzymanie rodziny. Na terenie gminy nie ma również dużych zakładów pracy w związku z czym nie 

ma możliwości podjęcia zatrudnienia. W zasobie Gminy Bieliny nie ma mieszkań socjalnych. Wśród 

powodów ubóstwa wśród mieszkańców wymienić należy także wyuczoną bezradność, nieporadność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz dziedziczenie biedy. 

Instytucje działające na rzecz przeciwdziałania ubóstwa: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach: 

- udzielanie pomocy finansowej z powodu ubóstwa, udzielanie pomocy w 

formie pracy socjalnej. 

2) Kościół – na terenie parafii aktywnie działa Parafialny Odział Akcji Katolickiej w Bielinach. 

Został powołany decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Kieleckiej Kazimierza Ryczana 

w dniu 24 marca 2006 r. Nową grupę religijną w parafii otoczył swą duchową opieką ówczesny 

proboszcz ks. Jan Tusień, który został jej Kościelnym Asystentem. Obecnie funkcję tą sprawuje 

ks. proboszcz Jan Wojtyna. 

Akcja Katolicka jest otwarta na współpracę z innymi grupami religijnymi działającymi w parafii. 

Aktywnie włącza się w organizację „Parafiady” oraz przeprowadzania od 2008 roku akcji „Szlachetna 

Paczka” mającej na celu niesienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 

zwłaszcza tym, które straciły całe mienie w wyniku powodzi. 

Ubóstwo dotyczy osób i rodzin, które żyją w niekorzystnych warunkach materialnych, nie 

posiadają odpowiednich kwalifikacji zawodowych umożliwiających im wejście na rynek prac, 

posiadają cechy utrudniające im korzystanie z pomocy społecznej na skutek niepełnosprawność, 

uzależnienia jak również są przedmiotem niszczącego działania innych osób na skutek agresji, 

przemocy. Na skalę tego zjawiska znaczny wpływ mają: 

 czynniki ekonomiczne i społeczne, tj. źródło utrzymania, bezrobocie, wykształcenie: 

 czynniki demograficzne, tj. struktura rodziny, wiek, płeć; 

 miejsce zamieszkania: region. 

Ubóstwo jest zjawiskiem rozszerzającym się, dotyka coraz większej grupy społecznej. Pomimo 

wsparcia ze strony służb społecznych sytuacja rodzin nie ulega poprawie. Niejednokrotnie 

korzystający z pomocy przenoszą odpowiedzialność za swój los na pomagających. Długookresowe 

ubóstwo przejawia się brakiem motywacji do poprawy własnej sytuacji. Bezradność niekiedy 

bezsilność uzależnia takie osoby od pomocy społecznej. Zmiany w polityce społecznej mające na 
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celu pomoc socjalną (pracę socjalną) a nie finansową nie zadowala wszystkich klientów pomocy 

społecznej. Podopieczni nie oczekują edukacji socjalnej w radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją lecz 

środków finansowych. Znaczna część klientów jest charakteryzuje się wrogim nastawieniem do 

pracowników ośrodka, nadmiernym nadużywania alkoholu, brak zainteresowania pracą zarobkową. 

Takie cechy stają na przeszkodzie do wyzwolenia z kręgu biedy. W ten sposób powstaje ubóstwo 

wieloletnie a nawet wrodzone przenoszone z pokolenia na pokolenie. 

 

4.4. Niepełnosprawność 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do 

wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, 

w szczególności powodująca niezdolność do pracy. 

Zbiorowość osób niepełnosprawnych dzieli się na 2 podstawowe grupy: 

- osoby niepełnosprawne prawnie, tj. takie, które posiadają odpowiednie, aktualne orzeczenie 

wydane przez organ do tego uprawniony; 

- osoby niepełnosprawne tylko biologicznie, tj. takie, które nie posiadają orzeczenia, ale mają 

(odczuwają) całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności 

podstawowych odpowiednich do swojego wieku (zabawa, nauka, praca, samoobsługa). 

1 września 1997 roku zmieniły się zasady orzekania o niepełnosprawności. Przestały 

funkcjonować komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia przy Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych (popularnie zwane KIZ). Nie ma już I, II, III grupy inwalidzkiej, ale osoby, które przed 

wejściem w życie ustawy zaliczono do jednej z grup, pozostały niepełnosprawnymi oraz zachowały 

nabyte uprawnienia, jeśli orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup nie utraciło mocy lub nie zostało 

zmienione. 

Obecnie obowiązują cztery rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi ustawami 

prowadzone przez różne instytucje: 

1) do celów rentowych - orzecznictwo rentowe prowadzone przez lekarza orzecznika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), oraz Komisje Lekarskie ZUS, 

2) do celów poza rentowych - orzecznictwo poza rentowe prowadzone przez zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności, 

3) do celów rentowych - orzecznictwo rentowe o stałej lub długotrwałej niezdolności                

do pracy w gospodarstwie rolnym prowadzone przez lekarza rzeczoznawcę i Komisje Lekarskie  

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). 

4) orzecznictwo do celów o niezdolności do służby wojskowej prowadzone przez komisje 

lekarskie podległe MON lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

Orzekaniem o niezdolności do pracy do celów rentowych zajmuje się lekarz orzecznik 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik ocenia stopień niepełnosprawności do pracy. 

Wydaje on orzeczenie, na podstawie którego ZUS podejmuje decyzję w sprawie świadczeń 

rentowych. 

Lekarz orzecznik kwalifikuje osobę jako: 

a) całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji, 

b) całkowicie niezdolną do pracy, 

Za całkowicie niezdolną do pracy uznawana jest osoba, która utraciła zdolność do 

wykonywania jakiejkolwiek pracy, 

c) częściowo niezdolną do pracy, 

Osoba częściowo niezdolna do pracy to osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność pracy, 

zgodnej z poziomem kwalifikacji.  

Niezdolność do samodzielnej egzystencji orzekana jest, jeżeli stopień naruszenia sprawności 

organizmu powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspakajaniu 

podstawowych potrzeb życiowych. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ustala się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, 

umiarkowany i lekki. 

Osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym jest osoba mająca naruszoną sprawność 

organizmu i jest niezdolna do podjęcia zatrudnienia, albo zdolna do wykonywania zatrudnienia  

w zakładzie pracy chronionej lub w zakładzie aktywizacji zawodowej oraz wymaga w celu pełnienia 

ról społecznych niezbędnej, stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Zaliczenie do znacznego stopnia 

niepełnosprawności nie wyklucza możliwości podjęcia przez taką osobę pracy na tzw. otwartym rynku 

pracy. Osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym jest osoba, która z powodu naruszenia 

sprawności organizmu,  jest zdolna do wykonywania zatrudnienia stanowisku pracy przystosowanym 

odpowiednio do jej potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności, wymagającą w celu 

pełnienia ról społecznych częściowej lub okresowej pomocy innej osoby  w związku z ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji. 

Osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim jest osoba z naruszoną sprawnością organizmu 

zdolna do wykonywania zatrudnienia i nie wymagająca w celu pełnienia ról społecznych pomocy 

innej osoby. 

Dzieci do 16 roku życia zaliczone są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną 

sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, 

 z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą 

konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb 

życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. 

Prawnym potwierdzeniem niepełnosprawności pozwalającym na zliczenie osoby do 

niepełnosprawnych jest orzeczenie o niepełnosprawności. 

Ustawa definiuje ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji jako naruszenie 

sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokojenie, bez pomocy innych osób, 

podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się, 

komunikację i komunikowanie się. 

W orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności winny być również zawarte wskazania dotyczące 

szkolenia, zatrudnienia, form rehabilitacji, korzystania z systemu pomocy społecznej, zaopatrzenia w 

przedmioty ortopedyczne i środki techniczne, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, 

korzystania z systemu środowiskowego wsparcia (usługi socjalne i opiekuńcze). 

Orzeczenia, na podstawie wspomnianej ustawy wydają powiatowe zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności powołane przez starostów (jako pierwsza instancja) oraz 

wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności powołane przez                    

wojewodów (jako druga instancja). 

Tabela Nr 19 Równoważne orzeczenia stopnia niepełnosprawności 

Odpowiadające sobie orzeczenia stopnia niepełnosprawności 

Dawny system Obecny system orzecznictwa (obowiązujący od dnia 01.01.1998 r.) 

orzecznictwa 
( obowiązujący do dnia 
31.12.1997 r.) 

 

Orzeczenia Komisji 
lekarskich ds. Inwalidztwa 
i Zatrudnienia MON oraz 
MSWiA 

Orzeczenia lekarzy 

orzeczników 

Orzeczenia Powiatowych 
Zespołów ds. Orzekania O 
Niepełnosprawności 

Orzecznictwo rentowe 
KRUS 

I grupa inwalidzka Całkowita niezdolność do 
pracy oraz samodzielnej 
egzystencji 

Znaczny stopień 

niepełnosprawności 

Stała lub długotrwała 
niezdolność do pracy w 
gospodarstwie rolnym, 
połączona z prawem do 
zasiłku pielęgnacyjnego 

II grupa inwalidzka Całkowita niezdolność do 

pracy 

Umiarkowany stopień 
niepełnosprawności 
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III grupa inwalidzka Częściowa niezdolność 
do pracy, celowość 
przekwalifikowania 

Lekki stopień 

niepełnosprawności 

Stała lub długookresowa 
niezdolność do pracy w 
gospodarstwie rolnym bez 
prawa do zasiłku 
pielęgnacyjnego 

Źródło: Opracowanie własne 

*w orzeczeniach KRUS nie występuje odpowiednik II grupy 

Niepełnosprawność jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, szczególnie jednak należy 

uwzględnić w nim kontekst psychologiczny i społeczny. Sam fakt uszkodzenia funkcji życiowych 

utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia wykonywanie zadań społecznych, co dodatkowo pogłębia 

stan izolacji psychicznej, którą wywołała choroba. W społeczeństwie występują tendencje do izolacji 

i ograniczania udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i mimo poprawy w tej 

dziedzinie, niektóre formy dyskryminacji osób niepełnosprawnych stanowią nadal poważny problem. 

Osoby niepełnosprawne niemal każdego dnia borykają się ze skutkami barier architektonicznych, 

transportowych i komunikacyjnych, a także z zasadami i kierunkami działań opartymi na 

nadopiekuńczości oraz z brakiem odpowiednich modyfikacji w udogodnieniach i formach działania. 

Uzupełnianie i podnoszenie jakości spójnego programu pomocy osobom niepełnosprawnym w 

znacznym stopniu poprawi sytuację tych osób. System wsparcia będzie uzupełniany o te formy, które 

zagwarantują osobom niepełnosprawnym lepsze usamodzielnienie, pełną integrację ze środowiskiem, 

a także będą przeciwdziałały izolacji i marginalizacji tej grupy osób. 

Ze względu na wielość organów orzekających nie można określić precyzyjnie liczby osób 

niepełnosprawnych mieszkających w Gminie Bieliny. Osoby niepełnosprawne mają niskie 

wykształcenie i niewielki ich procent jest aktywny zawodowo. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kielcach wynika, że w 2013 roku było zarejestrowanych 20 osób bezrobotnych niepełnosprawnych 

mieszkających na terenie Gminy Bieliny, w tym 12 kobiet (stan na 31.12.2013). 

Tabela Nr 20. Przyznane świadczenia z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 
Liczba rodzin/osób w rodzinach 201/803 184/698 200/718 197/673 209/704 

Zasiłki celowe i w naturze 
(liczba rodzin) 48 68 69 70 74 

Zasiłki okresowe 
(liczba rodzin) 71 51 56 58 67 

Świadczenia program wieloletni: 
Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania (liczba rodzin) 

 

141 122 141 140 142 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań GOPS w Bielinach za lata 2009-

2013 

W 2013 roku wypłacono 1183 świadczenia na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego 

oraz 3428 świadczeń w postaci zasiłku pielęgnacyjnego. 

Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach  poprzez: 

-  pracę socjalną, 

-  pomoc finansową, 

- udzielanie konsultacji osobom niepełnosprawnym w zakresie informacji dotyczących praw 

osób niepełnosprawnych i ich przywilejów wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej 

 i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, możliwości podjęcia nauki, 

korzystania z programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

korzystania z turnusów rehabilitacyjnych. 

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach: 
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-  realizacja zadań  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (likwidacja 

barier, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, realizacja zadań  

z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży, 

3) Starostwo Powiatowe w Kielcach,  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:                              

- ustalanie stopnia niepełnosprawności dla dzieci i osób dorosłych. 

4) Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach: 

- realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, w tym: prowadzenie pośrednictwa pracy oraz 

poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych (rejestracja osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy, ewidencja zgłoszeń, kierowanie do pracy, zwłaszcza na stanowiska 

specjalnie tworzone dla osób niepełnosprawnych, poradnictwo zawodowe, konsultacje 

indywidualne, szkolenia w grupach integracyjnych, organizowanie przekwalifikowań). 

5) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bodzentynie: 

-  ustalanie sposobu realizacji obowiązku szkolnego, 

- działania profilaktyczne, 

- diagnozowanie dzieci, 

- terapia psychologiczna. 

 

4.5. Alkoholizm 

Zespół uzależnienia od alkoholu jest to chorobą chroniczną i postępującą. Zaczyna                      

się i rozwija bez świadomości osoby zainteresowanej. Polega na niekontrolowanym piciu napojów 

alkoholowych, może doprowadzić do śmierci. Alkoholizm jest zjawiskiem, które dotyka wielu 

mieszkańców naszej gminy. 

Alkoholizm charakteryzuje się następującymi zjawiskami:  

a) codzienne wypijanie alkoholu w celu zadowalającego funkcjonowania, 

b) regularne często ograniczane do weekendów picie dużych ilości alkoholu, 

c) ciągłe picie występujące na przemian z okresem abstynencji , 

d) utrata kontroli nad piciem , 

e) zaburzenia pamięci i świadomości, 

f) nawroty picia po próbach abstynencji. 

Nadużywanie alkoholu bardzo często jest wynikiem nie radzenia sobie z problemami jakie 

niesie życie. W ostateczności prowadzi do wyniszczenia fizycznego i psychicznego pijącego. 

Alkoholik to osoba niedojrzała emocjonalnie, skłonna do wahań, gwałtownych  i wybuchowych 

reakcji radości, rozpaczy, nieprzemyślanych zachowań. Ma małą odporność  na frustracje, jego 

kontakty z innymi są płytkie i luźne, przejawia niepokój przed ujawnieniem jego uzależnienia. 

Nadużywanie alkoholu odbija się także w życiu społeczeństwa. Problemy pojawiają się w różnych 

dziedzinach: rodzinnych, zawodowych, porządku publicznego. Nadużywanie alkoholu jest jedną  

z głównych przyczyn rozwodów. Alkoholizm jest także przyczyną złej sytuacji materialnej 

 i społecznej rodziny. Dzieci alkoholika żyją w niepokoju, lęku, napięcia, uczą się destruktywnych 

zachowań, często są bite, poniżane. W dorosłym życiu grozi im dezintegracja osobowości, mająca 

swoje odzwierciedlenie w zaburzeniach emocjonalnych. Rozmiar alkoholizmu, jego działanie 

obserwuje się wśród klientów pomocy społecznej. Niepokojący staje się fakt wzrastania wśród 

mieszkańców naszej gminy liczby osób uzależnionych od alkoholu oraz picie napojów alkoholowych 

przez dzieci i młodzież a także łatwy jego dostęp. Często w rodzinach z tym problemem alkoholizm 

staje się dziedziczny. 

Najczęściej spotykane zagrożenia związane z nadużywaniem alkoholu to: 

1) zagrożenie życia, 

2) rozpad rodziny, 

3) utrata miejsca pracy, 

4) łamanie norm społecznych i prawnych. 

Informacje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielinach 

dotyczące problemu alkoholowego w latach 2012  i 2013: 
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Liczba zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu : w 2012 r. - 18 , w 2013 r. -  23, w tym: 

1) z Komisariatu Policji w Daleszycach w 2012 roku - 2, w 2013 roku - 0, 

2) od rodzin osób nadużywających alkoholu w 2012 roku - 16, w 2013 roku - 21, 

3) od kuratora sądowego w 2012 roku -  0, w 2013 roku - 2. 

W 2012 roku 16 zgłoszeń dotyczyło mężczyzn, 2 zgłoszenia odnosiło się do kobiet.  Natomiast  

w 2013 roku 21 zgłoszeń dotyczyło mężczyzn, 2 zgłoszenia kobiet.  

W 2013 roku zwiększyła się liczba zgłoszeń od rodzin osób nadużywających alkoholu do 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielinach. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielinach w 2013 roku realizowała 

następujące zadania: 

1) podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

2) opiniowała wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych 

w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w kwestii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży, 

3) uczestniczyła w realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii, 

4) prowadziła profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci  

i młodzieży w szkołach, 

5) udzielała rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej, 

prowadziła poradnictwo i interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

6) wspomagała działania instytucji służących rozwiązaniu problemów alkoholowych. 

 

Tabela Nr 21. Liczba przyznanych świadczeń z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu 

 

Wyszczególnienie Rok 2012 Rok 2013 
Liczba rodzin/osób w rodzinach 37/126 37/131 

Zasiłki celowe i w naturze 
(liczba rodzin) 11 8 

Zasiłki okresowe 
(liczba rodzin) 22 20 

Świadczenia program wieloletni: Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania (liczba rodzin) 

 

29 23 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań GOPS Bieliny za rok 2012,2013  

Instytucje działające na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach: 

- udzielanie wsparcia finansowego, 

- praca socjalna. 

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

- podejmowanie czynności zmierzających do zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 

- udzielanie rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej, poradnictwa 

 i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3) Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny Uzależnień i Współuzależnienia w  Bielinach. 

4) Komisariat Policji w Daleszycach, 

5) Szkoły i przedszkola z terenu Gminy Bieliny: 
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- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień. 

 

4.6. Przemoc w rodzinie 
 

Kodeks karny do kategorii przestępstw zalicza przemoc w rodzinie. Zgodnie z art. 2017 §1 „kto znęca 

się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osoba pozostającą w stałym lub 

przemijającym stosunku zależności os sprawcy albo nad małoletnim lub osoba nieporadną ze względu 

na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.”  

Przemoc domowa to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, 

naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.  

Według nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje 

się ją jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub 

dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty 

życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w  tym seksualną, 

powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia  

i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Zwiększenie efektu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz pomocy dla rodzin krzywdzonych wymaga inspirowania i promowania nowych, 

skutecznych rozwiązań problemu.  

Największą barierą w przeciwdziałaniu przemocy jest niska wykrywalność, mała skuteczność 

prowadzonych działań oraz milczenie sąsiedzkie. Bardzo trudne jest samo rozpoznanie przemocy 

stosowanej przez rodziców czy opiekunów wobec dzieci, z wyjątkiem najbardziej drastycznych form 

krzywdzenia, jak również rozpoznanie przemocy wobec dorosłych członków rodzin. Jeszcze 

trudniejsze bywa podejmowanie interwencji z zewnątrz oraz uzyskanie akceptacji społecznej dla 

zorganizowanych w tym zakresie działań.  

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wójt Gminy Bieliny 

zarządzeniem powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie 

Bieliny. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów: 

 GOPS,  

 gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

  policji, oświaty, ochrony zdrowia,  

 organizacji pozarządowej, 

określone w art. 9a. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z Gminnym  

Programem Przeciwdziałania Przemocy  w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie dla 

Gminy Bieliny na lata 2014-2017. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie realizuje następujące cele:  

 zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Bieliny, 

 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc  

w rodzinie, 

 zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 

W 2011 r. w świetle nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

wpłynęła do Zespołu Interdyscyplinarnego 1 Niebieska Karta, w 2012 r. - 10, w 2013 r. - 10, a w 2014 

r. do kwietnia - 8 Niebieskich Kart.  

Dnia 1 grudnia 2011 r. został utworzony Punkt Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą 

 w rodzinie. W Punkcie można bezpłatnie skorzystać z porad: psychologa, pedagoga, pracownika 

socjalnego, policjanta. Zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz ochrony ofiar 

będą realizowane zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Bieliny Programem  Przeciwdziałania 

Przemocy  w  Rodzinie, oraz Ochrony Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie dla Gminy Bieliny na lata 2014-

2017. 

 

4.7. Wspieranie rodziny 
 

 Gmina zobowiązana jest do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 

roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa określa: 
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1. Zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych; 

2. Zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej 

pełnoletnich wychowanków; 

3. Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

4. Zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

5. Zadania w zakresie postępowania adopcyjnego. 

 

W 2013 roku ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Został zatrudniony asystent 

rodziny. Wsparciem objęto 5 rodzin z terenu gminy. 

 

4.8. Syndrom zależności części mieszkańców gminy od pomocy społecznej 
 

Na podstawie obserwacji, rozeznania pracowników socjalnych oraz danych statystycznych GOPS  

w Bielinach wnioskuje się, że większość klientów pomocy społecznej permanentnie korzysta ze 

świadczeń finansowych tej instytucji. Większość mieszkańców nigdy nie korzystała z pomocy innych 

niż Ośrodek Pomocy Społecznej instytucji publicznych czy organizacji społecznych.  

Przyczyny zależności od pomocy społecznej:  

1. Pomoc społeczna stała się metodą na życie, utrwala postawy bierne, zamiast uczyć 

aktywności.  

Problem korzystania z pomocy społecznej dotyczy osób biednych, bezrobotnych, ale również 

osób „zaradnych”, próbujących w łatwy sposób uzupełnić budżety własnych gospodarstw 

domowych. Taka „pseudo-zaradność” wynika m.in. z wad współczesnego systemu 

pomocowego. Zauważono, że wśród osób korzystających ze świadczeń pieniężnych pomocy 

społ. są osoby, którym ta pomoc się „nie należy”. Jednak gmina praktycznie nie ma 

możliwości odmówienia udzielenia pomocy socjalnej. Konieczna jest zmiana zasad udzielania 

pomocy społecznej, aby spełniała ona dobrze swoją rolę.  

Przepisy prawne powinny ograniczyć dostęp do bezzwrotnych świadczeń pieniężnych, a 

skupić się na poprawie sytuacji lokalnego rynku pracy i pobudzić klientów do aktywności 

zawodowej prowadzącej do wzrostu zamożności. Wysokie zasiłki pieniężne nie zachęcają do 

podjęcia pracy, ponieważ pomoc, którą klienci otrzymują z GOPS jest niewiele mniejsza lub 

niekiedy wyższa od oferowanego na rynku wynagrodzenia.  

2. Niewielka wiedza klientów pomocy społecznej o możliwych formach pomocy 
pochodzących z innych źródeł niż Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. 

3. Niewystarczająca ilość ofert organizacji pozarządowych działających na terenie gminy  

w zakresie pomocy społecznej 

4. Mała aktywność i izolacja społeczna części mieszkańców wynika z niewielkiej  liczby 

wolontariuszy. Niewiele organizacji, zarówno formalnych jaki i nieformalnych, na terenie 

gminy działa na polu pomocy społecznej. Brakuje lokalnych liderów i wiary we własne 

możliwości. Zbyt mało działań na rzecz lokalnej społeczności wynika ze  słabej komunikacji 

społecznej, a także z ograniczonych możliwości budżetowych organizacji pozarządowych. 

Innym czynnikiem jest wpływ kultury indywidualizmu z nastawieniem na konsumpcjonizm. 

5. Niska aktywność zawodowa  i zależność od pomocy społecznej wynika z niezaradności 

życiowej, nadal utrzymującej się, szczególnie w średnim pokoleniu, mentalności 

chłoporobotnika i uzależnienia od pomocy państwa. Sprzyja to niskiemu poczuciu własnej 

wartości, lęku przed zmianą i skutkuje brakiem motywacji. Tym bardziej, że brakuje 

pieniędzy na dalszą edukację czy na koszt dojazdu do szkoły. Lokalny rynek pracy niewiele 

oferuje, mało jest zakładów pracy i ofert. Brak perspektyw życiowych przekłada się na 

skłonność do uzależnień i problemów w rodzinie. Sam system pomocy społecznej jest silnie 

zbiurokratyzowany ograniczając możliwości skutecznej pracy socjalnej.  

6. Zaburzone funkcjonowanie  rodzin wynika z bezrobocia spowodowanego małą liczbą ofert pracy, 

problemem dojazdu do pracy a także często z brakiem nawyku pracy. Stwarza to bezpośrednie 

zagrożenie ubóstwem, jak również sprzyja kulturowemu dziedziczeniu biedy.  Mogą pojawiać się 

zachowania patologiczne: alkoholizm i przemoc w rodzinie.  
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7. Nieprawidłowy rozwój dzieci wynika najczęściej z braku umiejętności wychowawczych 

rodziców, braku zainteresowania rodziców edukacją dzieci. Brak wzorców w rodzinie, brak 

dyscypliny – pozwalanie dzieciom na wszystko, a także źle rozumiane „bezstresowe 

wychowanie”, przekłada się na brak świadomości krzywdzenia dzieci, blokowanie ich 

rozwoju. 

8. Izolacja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych wynika z ograniczeń 

spowodowanych niepełnoprawnością wieku starszego bądź jest skutkiem chorób lub 

biologicznych wad rozwojowych. Problemy te pogłębiają ograniczone możliwości finansowe 

osób starszych i niepełnosprawnych a także ograniczony dostęp do służby zdrowia. Brak 

również organizacji, wolontariatu zajmujących się pomocą w aktywnym uczestnictwie osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym.  

 

V. ANALIZA SWOT W GMINIE BIELINY 
 

Analiza SWOT to metoda zainspirowana koncepcją pola Kurta Lewina używana powszechnie 

w gospodarce do analizy strategicznej. Początkowo wykorzystywano ją głównie do tworzenia 

biznesplanów. Dopiero później zauważono szerokie zastosowania i możliwości wykorzystywania jej 

w innych dziedzinach życia. Obecnie analiza SWOT znajduje powszechne zastosowanie również        

w opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych. Oparta jest na podziale 

wszystkich czynników wpływających na obecną i przyszłą pozycję organizacji. Do czynników tych 

zaliczamy: czynniki zewnętrzne i wewnętrzne negatywnie i pozytywnie oddziałujące na (w tym 

wypadku) rozwój polityki społecznej w gminie. Ze skrzyżowania tych podziałów powstają cztery 

kategorie, tj. mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia badanego obszaru.  Na podstawie diagnozy 

stanu gminy została przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jej 

rozwoju wynikających z różnych uwarunkowań. 

 

Analiza SWOT jest ważnym elementem analizy zasobów gminy. Jest ona także podstawą do 

określenia priorytetów rozwoju, oceniając wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na działania 

związane z programowaniem strategii.  

 

 

 

 

 

 

Tabela Nr 22. Analiza SWOT w gminie Bieliny 

 
 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

 
      ●    Dobra lokalizacja, blisko Kielc 
 
      ●    Dobry stan głównych dróg 
 
      ●    Malowniczy krajobraz, obszary    
            chronione, czystość środowiska 
                                                      
      ●   Rozwój bazy noclegowej – liczne 
           gospodarstwa agroturystyczne, 
           ośrodek wypoczynkowy Jodłowy Dwór, 

             schronisko młodzieżowe, pole namiotowe                                
 
      ●   Życzliwi, otwarci mieszkańcy 
 
      ●   Dbałość mieszkańców o kulturę i tradycję 
 
      ●   Zaangażowanie mieszkańców w życie   
           gminy, wysoka aktywność mieszkańców 

 

     ●     Niewystarczające połączenia           
           komunikacyjne  
 

     ●    Niska dochodowość      
           gospodarstw rolnych ze względu 
           rozdrobnienie, uzależnienie   
           od koniunktury 
 
     ●    Niepełne skanalizowanie gminy 
           (63%) 
      
     ●    Brak dużych obszarów   
           inwestycyjnych 
 
     ●    Wysokie bezrobocie strukturalne 
 
     ●    Ukryte bezrobocie – wiele osób 
           pracujących w „szarej strefie” 
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      ●   Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka   
           Kultury i Sportu oraz Centrum Tradycji      
           i Turystyki Gór Świętokrzyskich 
 
      ●   Duża liczba stowarzyszeń, klubów,    
           organizacji pozarządowych działających   
           w różnych obszarach 
 
      ●   Częste organizowanie imprez kulturalnych i 

sportowych 
 
      ●   Wykorzystanie legend świętokrzyskich,      
           mitologii słowiańskiej, starych zawodów 
           do promocji gminy – produkt Kraina    

 Legend Świętokrzyskich, Osada  Średniowieczna  
                         
      ●   Pięć aktywnie działających jednostek 
           Ochotniczej Straży Pożarnej (dwie    
           przynależące do krajowego pogotowia) 
 
      ●   Identyfikacja młodych ludzi z gminą,   
           poczucie przynależności 
 
      ●   Lokalny patriotyzm 

      ●   Aktywni rolnicy –  Stowarzyszenie  
           Producentów Truskawka Bielińska 
 
      ●   Dominacja uprawy truskawki – 50-letnia tradycja 

      ●   100% terenów objętych wodociągami 

      ●   Systematyczna rozbudowa kanalizacji 

      ●   Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

      ●   Segregacja odpadów na terenie gminy 

      ●   Racjonalna sieć szkół oraz dostęp do przedszkoli 
 
      ●   Biblioteka Gminna, biblioteki szkolne 
      ●   Dodatni przyrost naturalny 
      ●   Transport dla osób niepełnosprawnych 
      ●   Bardzo dobra infrastruktura sportowa:  
           dwa boiska Orlik, stadion sportowy, hala  sportowa, 

trzy boiska wielofunkcyjne 
 
      ●   Dostęp do sieci Internet na terenie całej   
           Gminy 
 
      ●   Posiadanie miejscowego planu  zagospodarowania 

przestrzennego 
 
      ●   Szybko rozwijająca się infrastruktura 
 
      ●   Urząd Gminy przychylny mieszkańcom 
   

 
     ●    Niedostateczna ilość lekarzy 
           specjalistów 
 
     ●    Brak mieszkań socjalnych,  

      chronionych i mała liczba       
      mieszkań komunalnych 
 
●    Brak zbiornika rekreacyjnego- 
      retencyjnego i pływalni krytej 
 
●    Brak własnych zasobów      
      wodnych  do zaopatrzenia      
      mieszkańców  
 
●    Wysoka liczba osób       
      korzystających z pomocy    
      społecznej 
 
●    Brak warsztatów terapii     
      zajęciowej, środowiskowych 
      domów samopomocy i  
      Domu Pomocy Społecznej 
 
●    Brak aktywnych stowarzyszeń 
      działających na rzecz osób  
      niepełnosprawnych 
 
●    Niewystarczająca opieka nad    
      osobami starszymi  
 

     ●    Niestabilna koniunktura w  
      rolnictwie 
 
●    Brak targowiska 
 
●    Brak zakładu przetwórstwa 
      owoców 
 
●    Niewystarczające     

           zaangażowanie mężczyzn w  
           życie kulturalne 
 
     ●    Brak zainteresowania Gminą 
           przez zewnętrzne podmioty 
           gospodarcze 

 
●    Niewystarczające środki na    
      realizację wszystkich zamierzeń 
 

 

 
Szanse 

 
Zagrożenia 

 

    ●     Umiejętne pozyskiwanie i   
           wykorzystywanie środków               
           pozabudżetowych, w tym funduszy 

   

                ●     Sposób dystrybucji środków UE 
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           unijnych na realizację inwestycji,    
           rozwój zasobów ludzkich oraz             
           wsparcia mieszkańców 
 
    ●     Pomoc w pisaniu, uzupełnianiu                 
           wniosków unijnych 
            
    ●     Tworzenie nowych miejsc pracy                   
           poprzez rozwój infrastruktury turystycznej 
     
     ●     Moda na mieszkanie na wsi 
 
     ●    Częściowy powrót ludzi młodych,  
            wykształconych do gminy 
    
     ●    Aktywność władz samorządowych  
           województwa świętokrzyskiego 
           przyczyniająca się do rozwoju  
           województwa 
    
     ●    Rozwój infrastruktury ekonomii  
           społecznej, co przyczynia się do 
           spadku bezrobocia 
 
     ●   Polityka rządu ukierunkowana na 
          rozwój obszarów wiejskich 
 

    ●     Wzrost podatków, cen, kosztów 

           utrzymania 
 
    ●     Wzrost zanieczyszczenia  
           środowiska 
 
    ●     Klęski żywiołowe 
 
    ●     Starzenie się społeczeństwa 
 
    ●     Niechęć młodych do  

      kontynuowania tradycji, 
      przejmowania gospodarstw 
      rolnych 

 
     ●    Niska skuteczność  PUP w  
           znajdowaniu miejsc pracy i 
           aktywizacji bezrobotnych 
 
     ●    Skomplikowane,  
           niejednoznaczne przepisy  
           wydłużające proces realizacji 
           inwestycji 
 
     ●    Konieczność sporządzania i  
           składania dokumentów  
           urzędowych w wersji  
           papierowej 
 
 

 

 

VI. MISJA I WIZJA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BIELINY 
 

6.1. Misja Gminy Bieliny  
 

Najważniejszym zasobem gminy, a zarazem celem jej istnienia, są ludzie. To od ich 

zaangażowania będzie zależało powodzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych  

i realizowanie misji Gminy. 

Misja wskazuje naczelny cel polityki społecznej w gminie Bieliny, wokół którego powinny 

koncentrować się działania lokalnych instytucji publicznych, środowisk i organizacji społecznych. 

Misja  w pełni oddaje aspiracje mieszkańców i stanowi czynnik integracji lokalnej społeczności wokół 

zasadniczych spraw służących długofalowemu rozwojowi społecznemu gminy. Misja to przesłanie 

będące podstawą podtrzymywania istniejących i tworzenia nowych, silnych więzi społecznych 

pomiędzy mieszkańcami gminy oraz ich różnymi reprezentacjami.  

 

  ,,Celem naszego samorządu jest pogodzenie interesów ludzi sukcesu i tych, 

którzy potrzebują pomocy. Walorami naszego regionu jest historia, kultura, 

położenie geograficzne i ludzie, którzy poprzez nabyte przez pokolenia doświadczenia 

i pracowitość potrafią rozwiązywać lokalne problemy.” 

 

Przyszłością gminy Bieliny jest rozwijająca się  turystyka wykorzystująca bogate tradycje kultury 

naszego regionu. Naszym celem większe zaktywizowanie mieszkańców do poszukiwania nowych 

źródeł dochodu i przedsięwzięć do zmniejszenia bezrobocia.  
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6.2. Cele rozwoju oraz zadania realizacyjne  
 

Biorąc pod uwagę ważność problemów społecznych oraz sposoby ich rozwiązywania, ustalono 

hierarchię celów strategicznych, które spajają cel główny będący jednocześnie Misją gminy Bieliny. 

Wymieniono 5 głównych celów będących odpowiedzą na 5 głównych zidentyfikowanych problemów 

społecznych:  

 

1. Zintegrowana i aktywna społeczność poprzez wzmacnianie więzi społecznych  

i aktywizowanie mieszkańców, 

2. Samodzielni mieszkańcy gminy niezależni od pomocy społecznej poprzez aktywność na 

rynku pracy, 

3. Rodziny wzajemnie wspierające się i samodzielnie rozwiązujące problemy poprzez 

promowanie więzi rodzinnych, wielopokoleniowych i łatwiejszy dostęp do poradnictwa 

rodzinnego, 

4. Dobre warunki kształcenia się i wyrównywania deficytów pozwalają na aktywny  

i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, dzięki wyrównywaniu szans edukacyjnych 

 i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, 

5. Osoby niepełnosprawne aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności, czują się 

potrzebne, dzięki działaniom aktywizującym i integrującym.  

 

 Kierunki rozwoju społecznego gminy  

Szczegółowa diagnoza gminy Bieliny, zaprezentowana wcześniej, stanowi podstawę planowania 

strategicznego. Wiedząc już, jak było i jest w gminie obecnie, można zacząć „patrzeć przed siebie”, 

aby określić pożądane kierunki zmian społecznych.  

 Wizja rozwoju – jaka będzie gmina Bieliny pod koniec realizacji strategii? 

1. Powszechny dostęp do informacji – wyedukowana ekologicznie młodzież i dzieci,  

2. bezpłatny i powszechny dostęp do Internetu. 

3. Wyrównane szanse dla wszystkich dzieci przez organizowanie lekcji dodatkowych - 

a. wykorzystanie idei i potencjału wolontariatu. 

4. Rozwinięci kulturalnie obywatele realizujący swoje pasje w licznych placówkach 

a. kulturalno-oświatowych 

5. Zdrowy i sportowy styl życia mieszkańców – liczne ścieżki rowerowe, kluby sportowe 

6. Rozwinięta baza turystyczna – rozbudowane zaplecze rekreacyjne. 

7. Rozwinięte poczucie tożsamości z regionalnej – duma z bycia mieszkańcem gminy Bieliny - 

cykliczne imprezy ludowe, podtrzymywanie tradycji. 

8. Rozwinięty i atrakcyjny dla turystów  teren gminy – sieć gospodarstw agroturystycznych. 

9. Liczne podmioty ekonomii społecznej, pełne zatrudnienie na terenie gminy. 

10. Warsztaty zajęciowe dla niepełnosprawnych i czynny udział pokrzywdzonych przez los  

w życiu gminy. 
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Tabela Nr 23. Zadania realizacyjne wraz z harmonogramem wdrażania strategii 

 

L.p. Zadania realizacyjne (działanie) Instytucja 

odpowiedzialna 

Realizatorzy Źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

Wskaźnik Wartość 

w ……r. 

1. Zintegrowana i aktywna społeczność 

1.1. Wzmacnianie więzi społecznych 

1.1.1 Organizowanie wydarzeń 

kulturalnych, sportowych i 

rekreacyjnych  

z aktywnym udziałem społeczności 

Organizacje 

pozarządowe, 

gmina  

Szkoły, gmina, 

organizacje 

pozarządowe, 

 budżet własny 

gminy, budżet 

organizacji 

pozarządowych, 

GKRPA, środki 

pomocowe UE, inne 

środki 

2014-2020 Liczba wydarzeń 

 

Liczba uczestników 

 

1.1.2. Organizowanie konkursów dla 

społeczności gminy np. wieś, 

osiedle, parafia itd. na tematy: 

najładniejszy ogród, zagroda, 

posesja, pisanka, rękodzieło, 

produkt lokalny. 

Gmina, 

organizacje 

pozarządowe 

 

Gmina 

organizacje 

pozarządowe,  

parafia, lokalni 

liderzy i inni 

 budżet własny 

gminy, budżet 

organizacji 

pozarządowych, 

GKRPA, inne 

środki 

2014-2020 Liczba konkursów 

 

Liczba uczestników   

 

1.1.3 Organizowanie i szkolenie 

zespołów roboczych tematycznych, 

składających się z przedstawicieli 

różnych organizacji i instytucji, 

osób prywatnych, grup 

nieformalnych, firm prywatnych dla 

realizacji wspólnych inicjatyw. 

Gmina Gmina Budżet gminy, 

 

2014-2020 Liczba szkoleń  

1.1.4. Budowa/ remont pomieszczeń dla 

działań społeczności lokalnych z ich 

udziałem 

Gmina Gmina, 

organizacje 

pozarządowe 

PO KL, budżet, 

środki pomocowe 

UE i inne 

2014-2020 Liczba pomieszczeń  

i terenów 

przekazanym 

mieszkańcom 

 

1.1.5. Badanie potrzeb społeczności 

lokalnej – różnych grup; dorosłych, 

dzieci, młodzieży. Opracowanie 

Gmina  Gmina, GOPS, 

organizacje 

pozarządowe,  

Budżet gminy  2014-2020 Dane zawarte  

w ankietach 
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ankiety  

i dystrybucja, zebranie wyników  

i wniosków do działań 

1.1.6. Rozwój „Strony Internetowej 

Gminy Bieliny” 

Gmina, 

organizacje 

pozarządowe 

Gmina, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet gminy, 

organizacji 

pozarządowych  

2014-2020 Liczba aktualizacji i 

odwiedzin strony 

 

1.2. Aktywizowanie mieszkańców 

1.2.1. Wspieranie finansowe, 

merytoryczne i organizacyjne 

inicjatyw nieformalnych, które 

wpływają na wzrost aktywności  

Gmina Gmina,  parafie, 

organizacje 

pozarządowe 

 i inne 

PO KL, budżet 

gminy  

i inne 

2014-2020 Liczba inicjatyw  

1.2.2. Organizowanie konkursów na 

najlepszą inicjatywę grup 

nieformalnych, innych organizacji 

pozarządowych i instytucji, 

zrealizowaną w gminie. 

Gmina Gmina  OSP, 

parafie, 

organizacje 

pozarządowe 

PO KL, budżet 

gminy środki 

pomocowe UE  

i inne 

2014-2020 Liczba konkursów  

1.2.3. Pomoc w tworzeniu i 

funkcjonowaniu  organizacji 

pozarządowych 

Gmina Gmina, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet organizacji 

pozarządowych 

2014-2020 Liczba utworzonych 

organizacji  
 

    

1.2.4. Organizacja konkursów 

dotacyjnych dla organizacji 

pozarządowych 

Gmina  Gmina, 

organizacje 

pozarządowe, 

parafie 

Budżet gminy 2014-2020 Liczba przyznanych 

dotacji 

 

1.2.5. Szkolenie z pozyskiwania środków 

na działania: sponsoring, loterie 

fantowe, akcje charytatywne, 

legalne zbiórki pieniędzy, bilety, 

aukcja/licytacja, koncert; dotacje i 

granty 

Gmina  Gmina, OSP, 

organizacje 

pozarządowe, 

parafie i inne 

Gmina, organizacje 

pozarządowe 

2014-2020 Liczba 

przeprowadzonych 

szkoleń, spotkań 

 

1.2.6. Informowanie o dostępnych 

funduszach i programach 

Gmina Gmina, OSP, 

organizacje 

pozarządowe, 

szkoły, parafie i 

inne 

Budżet gminy 2014-2020 Liczba spotkań 

informacyjnych 
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1.2.7. Przeszkolenie z zakresu przepisów 

prawnych oraz zasad organizowania 

wolontariatu 

Gmina  Gmina, OSP,  

organizacje 

pozarządowe, 

parafie i inne 

Budżet gminy 2014-2020 Liczba szkoleń  

2. Samodzielni obywatele gminy niezależni od pomocy społecznej 

2.1. Podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

2.1.1. Kursy zawodowe dla bezrobotnych Gmina, PUP PUP, GOPS, 

organizacje 

pozarządowe  

i inne 

Budżet państwa. PO 

KL, środki 

pomocowe UE, 

dotacje i inne 

2014-2020 Liczba kursów 

Liczba uczestników 

 

2.1.2. Kursy przekwalifikują ce Gmina, PUP PUP, GOPS, 

organizacje 

pozarządowe  

i inne 

Budżet gminy 

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

2014-2020 Liczba kursów 

Liczba uczestników 

 

2.1.3. Promowanie idei „uczenia się przez 

całe życie” 

Gmina  Gmina, szkoły, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet gminy 

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

2014-2020 Liczba kursów 

Liczba uczestników 

 

2.2. Kształtowanie i promowanie postaw przedsiębiorczych 

2.2.1. Promocja samozatrudnienia oraz 

ułatwienie warunków rozpoczęcia 

pracy na własny rachunek 

Gmina , PUP Gmina, PUP Budżet państwa, PO 

KL, środki 

pomocowe UE, 

dotacje i inne 

2014-2020 Liczba spotkań 

informacyjnych 

 

2.2.2. Propagowanie wolontariatu 

stanowiącego pierwszy krok do 

pracy zawodowej albo jej 

uzupełnienie 

Gmina  Gmina, GOPS, 

szkoły, 

organizacje 

pozarządowe, 

parafie 

PO KL, środki 

własne gminy, 

sponsorzy  

i inne 

2014-2020 Liczba  

zrealizowanych 

projektów 

Liczba uczestników 

– wolontariuszy 

 

2.3. Profilaktyka uzależnień 

2.3.1. Promowanie pozytywnych zmian 

zachowań i postaw mieszkańców 

wobec używek 

Gmina, GOPS, 

GKRPA  

Gmina, GOPS,  

gimnazjum, 

organizacje 

pozarządowe 

PO KL, GKRPA, 

służba zdrowia, 

policja i inne 

2014-2020 Liczba programów  
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2.3.2. Monitorowanie problemu 

uzależnień na terenie gminy 

Gmina GOPS, 

GKRPA 

Gmina, GOPS, 

gimnazjum, 

licea, 

organizacje 

pozarządowe 

GKRPA i inne 2014-2020 Liczba programów,  

 

Liczba rodzin 

korzystających  z 

pomocy z powodu 

uzależnień. 

Liczba wniosków 

skierowanych do 

sądu rejonowego ws. 

leczenia 

odwykowego 

 

2.3.3 Prowadzenie profilaktycznej 

działalności w zakresie uzależnień 

w szczególności dla dzieci i 

młodzieży 

Gmina GOPS, 

GKRPA 

Gmina, GOPS, 

gimnazjum, 

organizacje 

pozarządowe 

PO KL, środki 

własne gminy i inne 

2014-2020 Liczba programów 

Liczba uczestników 

 

3. Rodziny wzajemnie wspierające się i samodzielnie rozwiązujące problemy 

3.1.1. Udzielanie pomocy w postaci 

zasiłków stałych, celowych lub 

okresowych 

GOPS Gmina, GOPS Środki własne, 

gminy oraz dotacje 

2014-2020 Wartość udzielonych 

zasiłków (zł) 

Liczba rodzin 

korzystających z 

pomocy 

 

3.1.2. Współuczestniczenie gminy  

w zapewnieniu usług medycznych 

w celu zwiększenia ich dostępności 

Gmina  Gmina, 

Niepubliczne 

Zakłady Opieki 

Zdrowotnej 

Budżet gminy, NFZ 

i inne 

2014-2020 Liczba specjalistów  

z którymi nawiązano 

współpracę 

Liczba pacjentów 

korzystających z 

usług 

 

3.1.3. Poprawa warunków BHP  

w przedsiębiorstwach oraz 

gospodarstwach 

KRUS Niepubliczne 

Zakłady Opieki 

Zdrowotnej, 

Środki pomocowe 

UE, środki własne 

gospodarstw  

2014-2020 Liczba 

zrealizowanych 

projektów 
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KRUS Sanepid i inne 

3.2.1. Łatwy dostęp do poradnictwa różnego rodzaju i usług opieki paliatywnej 

3.2.1. Utworzenie punktu poradnictwa 

prawnego, pedagogicznego, 

psychologicznego 

Gmina  GOPS Gmina, GOPS, , 

PO KL, środki 

pomocowe UE i 

inne 

 2014-2020 Liczba powstałych 

punktów 

 

3.2.2. Utworzenie zespołu domowej 

opieki dla osób przewlekle i 

chronicznie chorych 

Gmina, 

organizacje 

pozarządowe 

Gmina, 

organizacje 

pozarządowe 

 

Gmina, organizacje 

pozarządowe 

 

2014-2020 Liczba osób 

objętych opieką 

permanentną  

 

3.2.3. Usprawnienie pracy socjalnej 

poprzez dokształcanie pracowników 

w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych i specjalistycznych 

Gmina, OPS Gmina, GOPS, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet gminy,  PO 

KL, środki 

pomocowe UE  

i inne 

2014-2020 Liczba 

zrealizowanych 

projektów 

 

 

3.2.4. Utworzenie punktu konsultacyjnego 

dla ofiar przemocy w rodzinie 

Gmina OPS Gmina, GOPS, 

policja, 

organizacje 

pozarządowe 

PO KL, środki 

własne gminy 

2014-2020 Liczba porad 

Liczba uczestników 

Liczba specjalistów  

Liczba niebieskich 

kart 

 

 

 

3.3. Promowanie pozytywnych tradycji rodzinnych 

3.3.1. Integracja rodziny – wspólne 

świętowanie (eucharystia, imprezy, 

spotkania, rozmowy, dyskusje,). 

Urodziny, imieniny, jubileusze,  itp 

Gmina,  Kościół Gmina, GOPS, 

organizacje 

pozarządowe, 

parafia, OSP i 

inne 

Budżet gminy, , PO 

KL i inne 

2014-2020 Ilość spotkań 

rodzinnych 

 

 

3.3.2. Szkolenia dla rodzin, spotkania  

i dzielenie się własnymi 

doświadczeniami z gospodarowania 

domowym budżetem, domem 

OPS, organizacje 

pozarządowe 

GOPS GKRPA, 

szkoły i inne 

PO KL i inne 2014-2020 Liczba 

zorganizowanych 

szkoleń. 

Liczba 

zorganizowanych 
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warsztatów. 

Liczba uczestników 

3.3.3. Szkolenia z rękodzielnictwa, 

lokalnych tradycji kulinarnych 

szkoły  szkoły, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet gminy, 

budżet; dotacje, 

środki pomocowe 

UE i inne 

2014-2020 Liczba 

zorganizowanych 

szkoleń. 

Liczba  

zorganizowanych 

warsztatów. 

Liczba uczestników 

 

 

3.3.4. Organizacja rodzinnych imprez 

integracyjnych o charakterze 

kulturalnym i sportowo-

rekreacyjnym, promujących 

konstruktywne spędzanie wolnego 

czasu 

kluby sportowe Gmina, szkoły, 

GKRPA, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet gminy, 

budżet GKRPA, 

środki pomocowe z 

UE i inne 

2014-2020 Liczba 

zorganizowanych 

imprez 

Liczba uczestników 

 

 

 

 

 

4. Dobre warunki kształcenia się i wyrównywania deficytów pozwalają na aktywny i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży 

4.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

4.1.1. Upowszechnienie edukacji 

przedszkolnej poprzez wzmocnienie 

istniejących placówek oraz 

stworzenie  

i prowadzenie nowych form 

wychowania przedszkolnego 

Gmina  Placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe 

 i inne 

Budżet gminy, PO 

KL i inne 

2014-2020 Liczba oddziałów 

% dzieci  

w wieku 3 -5 lat 

objętych 

wychowaniem 

przedszkolnym 

 

4.1.2. Wdrażanie programów 

rozwojowych szkół 

ukierunkowanych w szczególności 

na umiejętności informatyczne, 

Szkoły  Placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet gminy, PO 

KL, środki 

pomocowe UE  

i inne 

2014-2020 Liczba zajęć 

Liczba uczestników 
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języki obce, nauki przyrodnicze) 

4.1.3. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych dla dzieci  

z deficytami rozwojowymi 

Szkoły Placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe  

i inne 

Budżet gminy, 

budżet OPS i inne 

2014-2020 Liczba zajęć 

Liczba uczestników 

 

4.1.4. Stworzenie sieci świetlic 

środowiskowych  dla dzieci  

i młodzieży  

Szkoły, 

organizacje 

pozarządowe 

Placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe  

i inne 

Budżet gminy, 

budżet GOPS  

i inne 

2014-2020 Liczba placówek 

Liczba uczestników  

 

4.1.5. Wymiana międzynarodowa dzieci i 

młodzieży w wieku szkolnym 

szkoły Placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe  

i inne 

Budżet gminy, 

programy 

pomocowe UE 

2014-2020 Ilość podpisanych 

lub trwających 

umów 

 

 

4.2. Umożliwienie pożytecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież 

4.2.1. Spotkania dla dzieci i młodzieży 

promujące idee wolontariatu 

Gmina, OPS Gmina, GOPS, 

PCK. GKRPA, 

OSP, szkoły i 

inne  

Budżet gminy, 

 i inne 

2014-2020 Ilość spotkań 

Liczba 

zainteresowanej 

wolontariatem 

młodzieży 

 

 

 

4.2.2. Animowanie działań 

samopomocowych – promocja 

wolontariatu młodzieży 

Organizacje 

pozarządowe 

PCK,  GOSP, 

GKRPA. 

Szkoły, ośrodki 

zdrowia 

 

 

 

 

Budżet gminy, 

PO KL i inne 

2014-2020 Liczba działań na 

rzecz wolontariatu 
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5. Osoby starsze i niepełnosprawne aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności, czują się potrzebne 

5.1. Wzrost integracji społecznej osób starszych  

5.1.1. Tworzenie domów seniora na 

terenie gminy 

Gmina, org. 

pozarządowe 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet gminy,  inne 2014-2020 Liczba klubów seniora 

Liczba uczestników 

 

5.1.2. Usługi rekreacyjno-intergracyjne 

świadczone w formie uroczystości i 

imprez okolicznościowych 

Gmina,  organizacje 

pozarządowe 

Budżet gminy i inne 2014-2020 Liczba uroczystości  

i imprez 

 

5.1.3. Podnoszenie jakości i ilości usług 

opiekuńczych obejmujących pomoc 

w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych oraz 

zapewnienie kontaktu  

z otoczeniem 

GOPS GOPS Budżet gminy, 

dotacje i inne 

2014-2020 Liczba opiekunek 

Liczba osób 

korzystających  

z opieki 

 

 

5.1.4.  Współuczestniczenie gminy  

w zapewnieniu usług medycznych 

w celu zwiększenia ich dostępności 

dla osób starszych 

gmina Gmina, zakłady 

opieki 

zdrowotnej 

 2014-2020 Liczba specjalistów  

z którymi nawiązano 

współpracę 

Liczba osób starszych 

korzystających  

z usług 

 

5.1.5. Usługi transportu specjalistycznego 

dla osób starszych i 

niepełnosprawnych  

Gmina, 

organizacje 

pozarządowe 

Gmina, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet gminy, 

środki z programów 

pomocowych UE, 

dotacje i inne 

2014- 2020 Liczba osób starszych, 

niepełnosprawnych 

korzystających  

z usług 

transportowych 

 

5.2. Wzrost integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

5.2.1. Dostosowanie budynków, 

pomieszczeń dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

gmina Gmina, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet gminy, 

PFRON i inne 

2014- 2020 Liczba 

zrealizowanych 

projektów. 

Liczba budynków 

 

5.2.2. Podnoszenie jakości i ilości usług 

opiekuńczych obejmujących pomoc  

GOPS GOPS Budżet gminy, 

dotacje i inne 

2014- 2020 Liczba opiekunek  
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w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych oraz 

zapewnienie kontaktu  

z otoczeniem 

Liczba osób 

korzystających  

z opieki 

5.2.3. Organizacja szkoleń zawodowych 

dla osób niepełnosprawnych 

GOPS, gmina GOPS, gmina, 

organizacje 

pozarządowe 

PUP, GOPS, 

PFRON, środki 

własne gminy  

i inne 

2014-2020 Liczba 

zorganizowanych 

szkoleń 

 

5.2.4. Organizacja imprez rekreacyjno-

sportowych z udziałem osób 

niepełnosprawnych 

Gmina, GOPS, 

szkoły 

GOPS, gmina, 

organizacje 

pozarządowe, 

parafie, służba 

zdrowia, firmy i 

inne 

PO KL, PFRON, 

środki własne 

gminy 

2014-2020 Liczba 

zorganizowanych 

imprez 

 

 

5.2.5. Organizacja wycieczek, półkolonii 

dla dzieci i młodzieży z udziałem 

osób niepełnosprawnych 

GOPS Gmina, GOPS, 

szkoły, 

organizacje 

pozarządowe, 

służba zdrowia, 

parafie, firmy i 

inni 

 2014-2020 Liczba 

zorganizowanych 

projektów 

% uczestników 

osób/dzieci 

niepełnosprawnych 
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6.3. Zgodność celów z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi 
 

Wskazując cele strategii zadbano o ich zgodność z dokumentami strategicznymi obowiązującymi na 

terenie powiatu, województwa i kraju. W świetle możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego 

z funduszy europejskich  ważna jest również zgodność celów z wytycznymi Unii Europejskiej. Na 

etapie przeprowadzania analizy celów porównano następujące dokumenty strategiczne: 

 

6.3.1.  Międzynarodowe dokumenty strategiczne 
 

AGENDA 21 

 

AGENDA 21 jest globalnym programem działań, który został uchwalony w czerwcu 1992 r. na 

Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro podczas tzw. Szczytu Ziemi. Dokument 

Określa obszary wspólnych działań w kwestii ochrony i kształtowania środowiska zwracając przede 

wszystkim uwagę na ochronę zasobów naturalnych  oraz zrównoważony rozwój. 

Agenda 21 składa się z czterech części, poruszających następujące kwestie: 

 Zagadnienia społeczne i ekonomiczne 

 Gospodarowanie zasobami naturalnymi ziemi 

 Wzmocnienie roli głównych grup społecznych 

 Środki wdrażania zaleceń 

 

EUROPA 2020 - Strategia na Rzecz Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Sprzyjającego 

Włączeniu Społecznemu 

 

Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu to długookresowa strategia rozwoju Unii Europejskiej w obszarze społeczno-

gospodarczym na lata 2010-2020. Dokument zastąpił realizowaną od 2000 r. Strategię Lizbońską. 

Celem strategii Europa 2020 jest współpraca państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu, 

wdrażania reform, które pozwolą na zmaganie się z problemem globalizacji współczesnego świata, 

starzenia się społeczeństwa oraz racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. 

Realizacja strategii wymaga skupienia się na trzech priorytetach:  

 wzrost inteligentny, czyli rozwój opierający się na wiedzy i innowacjach,  

  wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, 

efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej,  

  wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się 

wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną  

i terytorialną.  

Strategia koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie edukacji, zatrudnienia, 

innowacyjności, klimatu i energii oraz w zakresie walki z ubóstwem. 

 

6.3.2.  Krajowe dokumenty strategiczne 
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – POLSKA 2030. Trzecia Fala Nowoczesności  

 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności – jest 

dokumentem, który określa główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego 

kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju z uwzględnieniem zasady 

zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. Dokument został wydany  

11 stycznia 2013 i opiera się na opublikowanym w 2009 roku Raporcie 2030 - Wyzwania Rozwojowe 

 i jest uzupełniona o kwestie trwającego w Europie kryzysu finansowego i spowolnienia 

gospodarczego.  

Głównym celem dokumentu jest wytyczenie i charakterystyka działań skierowanych ku poprawie 

jakości życia Polaków i rozwoju Polski na tle Unii Europejskiej. Założeniem strategii jest 

przezwyciężenie kryzysu finansowego w możliwie najkrótszym czasie oraz wzrost gospodarczy kraju. 
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Strategia Rozwoju Kraju 2020 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest główną strategią rozwojową kraju obejmującą średni horyzont 

czasowy. Została opublikowana we wrześniu 2012 roku. Stanowi aktualizację Strategii Rozwoju 

Kraju 2007-2015. Wyznacza najważniejsze zadania państwa, których realizacja przyczyni się do 

szybszego i bardziej zrównoważonego rozwoju kraju i poprawy jakości życia ludności poprzez 

wzmocnienie potencjałów gospodarczych, instytucjonalnych i społecznych. Główne działania 

obejmują trzy obszary: sprawne i efektywne państwo, konkurencyjna gospodarka, spójność społeczna 

i gospodarcza. 

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest najważniejszym dokumentem strategicznym 

w kwestii zagospodarowania przestrzennego kraju. Został on stworzony w celu zapewnienia 

efektywnego wykorzystania jego przestrzeni. Dokument zawiera cele i kierunki działań służące 

takiemu planowaniu przestrzennemu, które pozwoli na wzrost społeczno-gospodarczy państwa. Cele 

określone w dokumencie to:  

1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej 

poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego 

sprzyjającej spójności.  

2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie 

integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, 

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich 

terytoriów.  

3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 

infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.  

4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości 

środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.  

5. Zwiększanie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności 

obronne państwa,  

6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.  

 

Umowa Partnerstwa – Programowanie Perspektywy Finansowej 2014-2020  

 

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich  

w Polsce w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej 

oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument powstał w oparciu o Założenia Umowy Partnerstwa 

2014-2020, które zostały poddane konsultacjom społecznym i przyjęte przez rząd 15 stycznia 2013 

roku. Sama umowa została zatwierdzona przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014.  

Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:  

 cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi 

wskaźnikami,  

 opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki 

Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa,  

  układ programów operacyjnych,  

 zarys systemu finansowania oraz wdrażania.  
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY 

WIEJSKIE  

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie jest 

średniookresowym dokumentem strategicznym, który określa zasady prowadzenia polityki społeczno-

gospodarczej kraju w ujęciu wojewódzkim. Dokument wprowadza zmiany w zakresie planowania  

i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce oraz nakreśla zadania podejmowane przez poszczególne 

resorty. Jednostki terytorialne realizujące politykę regionalną są tu postrzegane jako narzędzia służące 

osiąganiu celów rozwojowych całego kraju. Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 

2010 roku. 

 

6.3.3. Regionalne dokumenty strategiczne 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 służy wdrażaniu 

projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest 

elementem realizacji polityki spójności w Polsce. Aktualną wersją dokumentu jest wersja IV wydana 

w marcu 2014 roku. Głównym dążeniem do tego dokumentu jest wsparcie realizacji założeń Unii 

Europejskiej o inteligentnym i zrównoważonym rozwoju, który ma sprzyjać włączeniu społecznemu. 

Dokument wykazuje zgodność z założeniami Umowy Partnerstwa w zagadnieniach związanych ze 

zwiększeniem konkurencyjności gospodarki oraz poprawą spójności społecznej i terytorialnej, a także 

z pozostałymi dokumentami wyższego szczebla. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

 

Cele strategiczne, których realizacja przewidziana jest w Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Bieliny na lata 2014-2020 pozostają zgodne z celami Strategii 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Szczególną uwagę zwrócono tu na potrzebę 

modernizacji obiektów infrastruktury transportu pasażerskiego, a także konieczność zwiększenia 

atrakcyjności komunikacji zbiorowej. Ważną kwestią zarówno dla Samorządu Województwa, jak 

 i Gminy Bieliny jest rozwój infrastruktury komunikacyjnej. Dążenie to ma zostać osiągnięte poprzez 

rozbudowę dróg wojewódzkich, powiatowych i lokalnych oraz dostosowanie ich do obowiązujących 

standardów jakości. Za jedno z priorytetowych działań uznano poprawę jakości życia mieszkańców 

poprzez wzrost zamożności społeczeństwa oraz umożliwienie dostępu do wiedzy i edukacji. 

Zwrócono również uwagę na rozwój potencjału turystycznego całego województwa. W osiągnięciu 

celu ma pomóc udostępnienie niedostatecznie wykorzystywanych do tej pory walorów przyrody oraz 

rozbudowa bazy turystycznej.  

Pośród celów Strategii Rozwoju Województwa znalazły się również postulaty dotyczące aktywizacji 

rolnictwa i lepszego wykorzystania jego potencjału. Powyższe zamierzenie ma zostać osiągnięte 

poprzez rozwój specjalizacji produkcji oraz poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. 

Realizacji wyżej wymienionego celu ma służyć również wspieranie młodych rolników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a także wspieranie działalności innowacyjnej oraz badawczo-

rozwojowej na rzecz rolnictwa. 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego służy kształtowaniu 

uporządkowanej przestrzeni województwa. Zawiera on cele i kierunki gospodarowania przestrzenią 

 z uwzględnieniem walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska 

przyrodniczego, zdrowia, bezpieczeństwa oraz wymagań ludzi niepełnosprawnych, a także walorów 

ekonomicznych przestrzeni. Przestrzeganie powyższych zaleceń ma skutkować wzrostem 

atrakcyjności i konkurencyjności regionu, ochroną bogatych zasobów środowiska przyrodniczego  

i kulturalnego, czy poprawą efektywności gospodarowania.  
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Obecnie obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego 

jest opublikowany w kwietniu 2002 roku. Kolejny z jest na etapie konsultacji i zostanie opublikowany 

już wkrótce. 

 

Strategia Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020 

 

Strategia Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego jest dokumentem, który wyznacza cele 

realizacji polityki społecznej zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców. W powyższym 

dokumencie w szczególności zwrócono uwagę na minimalizację problemów wykluczenia społecznego 

poprzez wsparcie osób i rodzin żyjących w ubóstwie oraz rozwój efektywnego systemu wsparcia 

rodzicielstwa zastępczego, a także wyrównanie szans w dostępie do usług społecznych. Ważną 

kwestią jest również działanie na rzecz integracji społecznej i aktywizacji osób niepełnosprawnych. 

Realizacji powyższego celu ma służyć tworzenie warunków sprzyjających zaradności i 

samodzielności osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy. Jednocześnie w rozpatrywanym dokumencie podkreślono 

konieczność podjęcia działań zmierzających ku prowadzeniu efektywnego systemu polityki społecznej 

poprzez m.in. współpracę jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z instytucjami rynku pracy, 

czy choćby systematyczne diagnozowanie problemów społecznych i planowanie strategiczne w 

obszarze polityki. 

 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego 

 

Aktualny Program Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego dotyczy okresu od 2011 

do 2015 roku z perspektywą do roku 2019. Dokument podejmuje zagadnienia związane ze strategią 

działań dla poprawy stanu środowiska naturalnego, monitoring realizacji programu oraz aspekty 

finansowe wdrażania programu. Jednym z głównych celów programu jest ochrona zasobów 

naturalnych między innymi poprzez utrzymanie różnorodności siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków, prowadzenie szkoleń i edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody i różnorodności 

biologicznej czy przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji kopalin. Ponadto w rozpatrywanym 

dokumencie zwrócono uwagę na poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

Realizacji powyższego celu ma służyć budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych,  

a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

 

6.3.4. Lokalne dokumenty strategiczne 
 

Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020  

 

Powyższy dokument określa cele, priorytety i kierunki działań powiatu do roku 2020. Stanowi on 

punkt odniesienia do tworzenia dokumentów niższego szczebla. Jego założenia są zgodne  

z dokumentami wyższego szczebla, w tym ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.  

Do głównych celów Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego należy rozwój zasobów ludzkich 

 i instytucjonalnych rozumiany jako dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy, 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego, a także zwiększenie dostępności i podniesienie 

jakości usług w sferze ochrony zdrowia. Wśród głównych dążeń do tego dokumentu znalazły się 

również postulaty dotyczące ochrony i racjonalnego wykorzystania środowiska i dóbr kultury. 

Urzeczywistnienie powyższego zamierzenia nastąpić ma m.in. poprzez ochronę i poprawę stanu 

środowiska naturalnego, wykorzystanie dóbr kultury, rozwój turystyki, co wiąże się z tworzeniem  

i modernizacją infrastruktury kulturowej i turystycznej. Wśród celów tego dokumentu znalazła się 

również potrzeba rozwoju gospodarczego oraz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej. 

Wcielenie w życie powyższego postulatu ma się odbyć poprzez wielofunkcyjny rozwój obszarów 

wiejskich, zwiększenie i poprawę dostępności komunikacyjnej powiatu, a także podniesienie poziomu 

innowacyjności gospodarki na terenie powiatu. 
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Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kieleckiego – aktualizacja na lata 2012-2015  

w perspektywie do roku 2019  

 

Obecnie obowiązujący Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kieleckiego to aktualizacja na lata 

2012-2015 w perspektywie do roku 2019. Nadrzędny cel dokumentu został określony jako 

„zapewnienie mieszkańcom jakości życia na wysokim poziomie oraz zrównoważony rozwój powiatu, 

w którym środowisko przyrodnicze i jego ochrona mają znaczący wpływ na przyszły charakter 

obszaru i równocześnie wspierają jego rozwój społeczno-gospodarczy” i jest on zgodny z Programem 

Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego. Realizacja powyższego dążenia ma zostać 

osiągnięta między innymi poprzez kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców 

powiatu kieleckiego, racjonalizację gospodarowania zasobami wodnymi, czy poprzez zrównoważone 

korzystanie z zasobów kopalin. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kieleckim na lata 2011-2016  

 

W powyższej strategii wyznaczono dwa priorytetowe obszary działania: pomoc społeczną oraz 

aktywną integrację osób niepełnosprawnych. Pierwszy obszar dotyczy działań zorientowanych na 

zorganizowanie efektywnego systemu wsparcia nad rodziną i dzieckiem oraz podnoszenie poziomu 

usług i poszerzanie oferty pomocy społecznej. W sferze aktywnej integracji osób niepełnosprawnych 

zwrócono szczególną uwagę na usuwanie barier utrudniających osobom niepełnosprawnym integrację 

społeczną i zawodową. 

 

 

VII. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ STRATEGII   
 

Istotnym wymogiem stawianym wszystkim dokumentom strategicznym jest wewnętrzny system 

zarządzania realizacją, określający organizację, zasady i sposoby wdrażania, monitorowania oraz 

ewaluacji. Nie stworzenie tego systemu powoduje, że strategia staje się bardzo szybko dokumentem 

„martwym”.  

 

W celu sprecyzowania zarządzania realizacją Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych należało odpowiedzieć na następujące pytania:  

a) kto będzie odpowiedzialny za koordynację procesu wdrażania dokumentu?  

b) jak często i jakimi sposobami będzie odbywać się ocena jego realizacji?  

c) w jaki sposób i w jakim trybie będzie dokonywana korekta/aktualizacja strategii?  

 

Opracowując niniejsze „wytyczne” kierowano się założeniem, że proces tworzenia oraz wysiłek 

wdrażania strategii muszą być oparte na tej samej podstawie – partycypacji społecznej. A zatem, w 

naturalny sposób zaangażowanie oraz nabyte doświadczenie członków zespołu zadaniowego powinny 

zostać wykorzystane na etapie wdrażania strategii.  

 

7.1. Podmioty zarządzające realizacją strategii  
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bieliny zawiera cele  

i zadania, które stanowią wyzwanie dla społeczności lokalnej oraz gminnych instytucji publicznych i 

niepublicznych działających w sferze polityki społecznej. W związku z tym wdrażanie Strategii 

wymaga ścisłej koordynacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami, a efektywność 

procesu będzie zależała w głównej mierze od podmiotów zarządzających realizacją:  

 

a) Wójt Gminy Bieliny – wykonuje uchwały Rady Gminy i budżet gminy przy pomocy Urzędu 

Gminy w Bielinach; odpowiedzialny za bieżące wdrażanie strategii; powołuje zarządzeniem 

Zespół ds. Wdrażania i Monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych; zatwierdza plany operacyjne; 

 



 

 

 71 

b) Rada Gminy w Bielinach  – organ stanowiący w gminie; uchwala budżet; pełni   nadzór nad 

realizacją strategii;  

c) Zespół ds. Wdrażania i Monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Bieliny – ciało o charakterze operacyjnym, w którego skład wchodzą osoby: 

przewodniczący zespołu oraz koordynatorzy poszczególnych celów strategicznych. Zespół 

zbiera się w zależności od potrzeb. 

  

7.2. Instrumenty realizacji strategii  
 

Wśród szeregu instrumentów służących realizacji Strategii, należy wymienić instrumenty finansowe, 

administracyjno-prawne, z zakresu promocji i marketingu, monitoringu, a także narzędzia służące 

aktualizacji strategii. Proces monitoringu i oceny oraz system aktualizacji omówiono wcześniej.  

Głównym instrumentem finansowym służącym realizacji zadań gminy jest jej budżet,  

gwarantujący samodzielność finansową samorządu, uchwalany w formie uchwały budżetowej na dany 

rok budżetowy, stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. 

Możliwość realizacji zadań jest uwarunkowana w głównej mierze zakresem i charakterem dochodów 

budżetowych. Trzeba stwierdzić, że poziom dochodów własnych gminy Bieliny nie wystarcza  

w stosunku do realizowanych zadań oraz potrzeb społecznych, niezbędny jest zatem sprawnie 

funkcjonujący mechanizm zasilania zewnętrznego budżetu.  

Wdrażając Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych gmina będzie opierać się  

o dostępne programy pomocowe (m.in. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007 - 2015, programy ministerialne, małe granty), a także prowadzić racjonalną 

współpracę finansową z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi oraz sektorem przedsiębiorców.  

W tym sensie niezmiernie ważna będzie akcja informacyjno - promocyjna na temat Strategii  

i procesów integracji społecznej, wykorzystująca Internet (głównie BIP oraz strona WWW. gminy), 

prasę lokalną, a także promocję i reklamę bezpośrednią (na przykład zapraszanie do udziału w 

przedsięwzięciach samorządowych podmiotów mogących być partnerami w realizacji poszczególnych 

zadań).  

 

Społeczność lokalna nie może być jednak tylko i wyłącznie biernym obserwatorem działań Wójta, 

Urzędu i jednostek organizacyjnych. Istotnym aspektem jest włączenie mieszkańców w proces 

planowania oraz monitoringu i oceny realizacji Strategii (monitoring społeczny – ankiety, sondaże, 

spotkania Radnych z wyborcami, zebrania wiejskie, Gminne Forum ds. Społecznych).  

 

7.3. Monitoring i ocena wdrażania strategii  
 

Monitoring jest to stała i ciągła obserwacja ilościowych oraz jakościowych zmian pewnych wielkości, 

mająca na celu zapewnienie informacji zwrotnych na temat skuteczności  

i efektywności wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bieliny, a także 

jego ocenę i zmianę (tam, gdzie jest to konieczne). Monitoring służy badaniu i ocenie sposobu oraz 

efektywności dochodzenia do wyznaczonych celów i zadań, a także poziomu ich osiągania.  

 

Przebieg procesu monitoringu i ewaluacji (oceny) postępów we wdrażaniu GSRPS przedstawia 

poniższy schemat.  
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7.4. Proces monitoringu i oceny strategii 

 
 

Podstawowym dokumentem w procesie monitoringu będą raporty roczne realizacji zadań 

opracowywane przez Zespół ds. Wdrażania i Monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy  Bieliny. Raporty będą sporządzane do końca lutego roku następującego po roku 

budżetowym, którego dany raport dotyczy, w oparciu 

o sprawozdania (raporty cząstkowe) jednostek organizacyjnych gminy z realizacji wyznaczonych dla 

nich zadań oraz wszelkie dane uzyskane od podmiotów publicznych oraz prywatnych 

zaangażowanych w politykę społeczną, w tym w szczególności od organizacji pozarządowych i 

kościelnych działających w sferze pożytku publicznego. Raporty roczne będą pełniły zarazem funkcję 

raportów ewaluacyjnych. Raporty roczne przewodniczący Zespołu przekazuje Wójtowi gminy 

Bieliny.  

 

7.5. Aktualizacja strategii  
 

Przeglądy aktualizacyjne strategii będą odbywały się co rok. Każdorazowo będzie to cykl prac 

analogicznych do procesu tworzenia gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

poprzedzonych analizą zmian następujących w otoczeniu społeczno-gospodarczym (np. nowe 

uregulowania prawne, nowe możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych) oraz 

oceną postępów w realizacji strategii, w tym poziomu zadowolenia lokalnej społeczności z podjętych 

działań w sferze polityki społecznej. Następnie na warsztatach ze społecznością, na podstawie 

zebranych materiałów (dane statystyczne, ankiety, sondaże opinii publicznej) i wyników monitoringu 

strategii, zostaną opracowane poszczególne elementy strategii, które wymagają aktualizacji, a także 

Informacje. 
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dokonana zostanie weryfikacja poszczególnych celów strategicznych, operacyjnych oraz zadań 

realizacyjnych.  

  Harmonogram 
Harmonogram musi uwzględniać preferencje partnerów oraz wszystkie bariery, których pokonanie 

może odwlekać zakończenie działań.  

1. pierwszy etap przygotowawczy – mobilizacja sił i środków, operacjonalizacja celów, ustalenie 

zasad współpracy z partnerami, ustalenie liderów i osób odpowiedzialnych, 

2.  drugi etap działanie – bezpośrednia realizacja celu,  

3.  trzeci etap – porównanie działania i jego celu z osiągniętymi rezultatami według wcześniej 

przewidzianych i przyjętych wskaźników.  

 Preliminarz 
Każde działanie pociąga za sobą wydatki. Sposoby finansowania strategii pochodzą albo ze 

środków na statutową, ustawową działalność instytucji lub ze środków dodatkowych, 

przeznaczonych na konkretny program. 

 Ocena efektu końcowego i jego promocja  Ocena, czy osiągnięto cel  

i w jakim stopniu, jest potrzebna i tym, którzy realizowali strategię, i otoczeniu. Efekt działań 

musi być porównany z sytuacją wyjściową. Osiągnięcie celu operacyjnego pociągać powinno za 

sobą pytanie: co dalej? Jak utrzymać stan, który się osiągnęło? Jak go umacniać i rozwijać? 

Niezbędne więc w ostatnim etapie oceny strategii jest określenia rekomendacji na przyszłość. 

Osiągnięciu celu powinna towarzyszyć jego promocja. Gdy jej nie ma, społeczność nie wie, że cel 

został osiągnięty, a to wywołuje wyraziste, negatywne skutki.  

 Profilaktyka 
Problem biedy nie może być traktowany jako zadanie administracyjne, do wykonania którego 

powołany jest wyłącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W gminie Bieliny ludzie nauczyli 

się żyć biedą i bezrobociem i wszystkie służby społeczne w Gminie muszą przyjąć do wiadomości 

fakt, że bieda w ogóle, a wśród dzieci i młodzieży w szczególności, jest nie dającym się 

zbagatelizować złem, ponieważ zagraża rozwojowi, a przez to ogranicza kapitał ludzki.  

Profilaktyka – eliminowanie społecznego wykluczenia dzieci i młodzieży i stwarzanie im 

wszelkich możliwości do społecznej integracji, a więc niedopuszczenie do kulturowego 

dziedziczenia biedy,  musi być traktowane jako wyzwanie dla elit samorządowych gminy. 

 

 

PODSUMOWANIE 
 

Polityka społeczna w ciągu ostatnich lat ukierunkowała się w znacznym stopniu na udzielanie 

doraźnych form wsparcia osobom, których warunki egzystencji osuwają się  

w niedostatek i biedę, natomiast jej wpływ na procesy, które takie warunki generują na masową skalę, 

okazuje się raczej znikomy. Jednej z przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w braku 

rzetelnego rozeznania potrzeb i problemów społecznych, które przecież nie powstają w próżni, lecz są 

ściśle związane ze sferą ekonomiczną, edukacyjną czy zdrowotną na danym terytorium.  

 

Polityka społeczna realizowana na poziomie kraju, regionu czy gminy, powinna być 

działalnością dynamiczną, skutecznie przewidującą zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej i na nie 

reagującą. Powinna zatem czerpać z możliwie najlepszej dostępnej wiedzy, w tym przede wszystkim 

uwzględniać opinie, postawy i zachowania lokalnej społeczności.  

 

Zrównoważony rozwój, stanowiący obecnie główną koncepcję rozwojową państw należących do Unii 

Europejskiej, nie będzie nigdy możliwy do osiągnięcia, jeżeli w społecznościach lokalnych nie 

zostanie zapoczątkowany kompleksowy proces oddolnej identyfikacji oraz poszukiwania sposobów 

rozwiązania istniejących problemów społecznych, czyli zjawisk niekorzystnych, ocenianych przez tę 

zbiorowość jako niebezpieczne, konieczne do wyeliminowania. Doświadczenia Polski i innych krajów 

pokazują, że sukces w tej dziedzinie jest niemożliwy bez wysokiej aktywności mieszkańców, bez 
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demokratycznej kontroli działania władz, wreszcie bez wytworzenia stosunków partnerstwa pomiędzy 

organizacjami pozarządowymi, sektorem przedsiębiorców a administracją publiczną.  

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bieliny stanowi próbę integracji 

różnych instytucji (w szczególności samorządowych), organizacji i grup społecznych wokół 

nakreślonej wyżej wizji rozwoju społecznego oraz doniosłych celów strategicznych. Ich realizacja 

będzie zależała przede wszystkim od czynnego zaangażowania społeczności lokalnej. Analiza 

aktywności publicznej mieszkańców pokazuje, ze w tej sferze jest bardzo wiele do zrobienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


