
 
 

1 
 

 

 

DIAGNOZA POTRZEB  I POTENCJAŁU 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  

W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH                          

W GMINIE BEŁŻYCE 

 

 

„Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” 

 

 

 

 

 

Bełżyce 2021 



 
 

2 
 

 

 

Publikacja powstała w ramach realizacji projektu: 

 

 nr POWR.02.08.00-00-0045/20  

„Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi 

Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych  

w środowisku lokalnym 

 

 

 

Zamawiający: 

Gmina Bełżyce/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach 

 

Wykonawca: 

MAVIS 

Szkolenia Coaching Małgorzata Mitura-Cegłowska 

 



 
 

3 
 

  

Spis treści 
Wstęp ........................................................................................................................................................5 

1.Wprowadzenie teoretyczne ...................................................................................................................6 

1.1 Centra usług społecznych ...............................................................................................................7 

1.2 Cele i zadania diagnozy ..................................................................................................................9 

2. Ogólna charakterystyka gminy Bełżyce .............................................................................................13 

3.Sytuacja demograficzna ......................................................................................................................17 

3.1 Liczba mieszkańców ……………………………………………………………………………17 

3.2 Struktura ludności według płci …………………………………………………………………19 

3.3 Przyrost naturalny……………………………………………………………………………….21 

3.4 Zawieranie małżeństw…………………………………………………………………………..23 

3.5 Migracje ludności .............................................................................................................................23 

4. Zasoby instytucjonalne na terenie gminy Bełżyce .............................................................................25 

5.Metedologia badania ...........................................................................................................................50 

     5.1 Badania ilościowe ........................................................................................................................69 

 5.2 Badania jakościowe .....................................................................................................................69 

 5.3 Pozostałe zagadnienia dotyczące diagnozy .................................................................................53 

6. Pomoc instytucjonalna .......................................................................................................................54 

6.1 Wsparcie rodzin ............................................................................................................................54 

6.2 Zasoby ludzkie Ośrodka Pomocy Społecznej ..............................................................................64 

7. Diagnoza występujących problemów społecznych ............................................................................69 

7.1 Bezrobocie ....................................................................................................................................69 

7.2 Bezdomność .................................................................................................................................73 

7.3 Sieroctwo ......................................................................................................................................74 

7.4 Osoby zwolnione z zakładu karnego ............................................................................................75 

7.5 Uzależnienia .................................................................................................................................76 

7.6 Osoby niepełnosprawne ................................................................................................................80 

7.7 Ubóstwo ........................................................................................................................................83 

7.8 Seniorzy ........................................................................................................................................86 

7.9 Przemoc w rodzinie  .....................................................................................................................91 

8. Pomoc instytucjonalna .......................................................................................................................99 

8.1 Pomoc społeczna ..........................................................................................................................99 

8.2 Dodatek mieszkaniowy ..............................................................................................................114 



 
 

4 
 

8.3 Dodatek energetyczny ................................................................................................................115 

8.4 Pozostałe formy wsparcia ...........................................................................................................116 

8.5 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach ...............................................................119 

9. Edukacja ...........................................................................................................................................121 

9.1 Sytuacja demograficzna .............................................................................................................121 

9.2 Pomoc szkolna ............................................................................................................................125 

10. Analiza ankiet - diagnoza problemów, potrzeb i zasobów społecznych gminy Bełżyce ...............129 

10.1 Analiza ankiety dorosłych mieszkańców - diagnoza problemów, potrzeb i zasobów społecznych    

gminy Bełżyce ......................................................................................................................................129 

10.2 Analiza ankiety dzieci i młodzieży - diagnoza problemów, potrzeb i zasobów społecznych 

gminy Bełżyce ..................................................................................................................................145 

10.3 Analiza ankiety dla organizacji ................................................................................................157 

10.4 Podsumowanie wyników ankiet dotyczących diagnozy problemów, potrzeb i zasobów 

społecznych gminy Bełżyce .............................................................................................................159 

11. Grupy fokusowe ………………………………………………………………………………….161 

12. Wnioski i rekomendacje dotyczące problemów, potrzeb i zasobów społecznych gminy 

Bełżyce………………………………………………………………………………………………..162 

Bibliografia…………………………………………………………………………………………...167 

Spis wykresów………………………………………………………………………………………..168 

Spis tabel ……………………………………………………………………………………………..173 

Wykaz map i zdjęć …….…...……………….………………………………………………………..175 

Załączniki (wzory ankiet)…………………………………………………………………………….177 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

Wstęp 

Przedmiotem opracowania jest diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej           

w zakresie usług społecznych wraz z wnioskami z badań oraz niezbędnymi rekomendacjami  

z uwzględnieniem konsultacji z mieszkańcami w ramach projektu  nr POWR.02.08.00-00-

0045/20 „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne 

dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 

w środowisku lokalnym. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia  19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych  na podstawie wniosków wynikających                                 

z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych 

centrum opracowuje diagnozę potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług 

społecznych. Diagnoza, o której mowa w ust. 1, jest opracowywana na okres 5 lat i podlega 

aktualizacji   w przypadku istotnej zmiany wniosków wynikających z rozeznania, o którym 

mowa w ust. 1.Rada Miejska w Bełżycach przyjmie w formie Uchwały do realizacji Program 

Usług Społecznych, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych. 

         Przeprowadzona diagnoza miała charakter partycypacyjny  z udziałem społeczności 

lokalnej reprezentującej przedstawicieli różnych środowisk oraz koordynacji przez powołany 

przez Burmistrza Bełżyc Zespół Sterujący w składzie:  Andrzej Chrząstowski - przedstawiciel 

Powiatu Lubelskiego, Małgorzata Romanko - przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Województwa Lubelskiego, Sylwester Bogacki - przedstawiciel Wyższej Szkoły 

Ekonomii i Innowacji w Lublinie,  Jacek Figarski - przedstawiciel Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie Powiatu Lubelskiego,  Joanna Kaznowska, Bożena Dziewicka                                    

- przedstawiciele Gminy Bełżyce Anna Ostasz, Katarzyna Majkut, Urszula Zając  

przedstawiciele  Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach. 

Diagnoza ma przyczynić się do świadczenia usług społecznych przez Centrum Usług 

Społecznych w Bełżycach według zasad: powszechności, podmiotowości, jakości, 

kompleksowości, współpracy, pomocniczości, wzmacniania więzi społecznych. 

Diagnoza została opracowana na okres 5 lat tj. obowiązuje na lata 2021-2026. 
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1. Wprowadzenie teoretyczne 

 

1.1 Centra Usług Społecznych 

Zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług społecznych (Dz.U. 2019 poz. 1818), powstałą z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy 

nową formą organizowania wsparcia dla mieszkańców społeczności lokalnej są centra usług 

społecznych. 

Centra usług społecznych (CUS) są nową jednostką organizacyjną gminy i nową 

instytucją lokalnej polityki społecznej, która będzie służyć rozwojowi i integracji usług 

społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. CUS-y docelowo mają 

być punktami, w których nastąpi pełna koordynacja usług społecznych w jednym miejscu,  

z myślą o wszystkich zainteresowanych mieszkańcach gminy. Centra usług społecznych będą 

także pełniły rolę źródła kompletnych informacji o usługach społecznych. 

CUS ma być miejscem, w którym każdy mieszkaniec, bez względu na dochód i sytuację 

społeczną, otrzyma wsparcie w sposób zindywidualizowany – tzw. usługi „szyte na miarę”. 

Realizacja proponowanych usług odbywać się będzie przy ścisłej współpracy lokalnych 

usługodawców: organów administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji 

pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej. 

Zwiększy to dostęp mieszkańców do tego rodzaju usług, a samorządom gminnym umożliwi 

trafniejszą i bardziej kompleksową odpowiedź na rosnące i zmieniające się potrzeby 

mieszkańców nie tylko tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, jak w przypadku 

pomocy społecznej.  

CUS stanowić będzie nową jednostkę organizacyjną gminy. Jednocześnie będzie to nowa 

instytucja lokalnej polityki społecznej.  

Centra usług społecznych mogą być tworzone w dwóch trybach: 
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 przez przekształcanie ośrodków pomocy społecznej w centra usług społecznych. 

W takim przypadku centrum będzie funkcjonowało na obszarze jednej gminy, 

przejmując przy tym obecne zadania ośrodka pomocy społecznej, 

 przez utworzenie centrum, na podstawie porozumienia władz gminnych, dla dwóch lub 

większej liczby gmin. Wówczas centrum będzie funkcjonowało obok gminnych 

ośrodków pomocy społecznej, współpracując z nimi. 

Miasta liczące powyżej 100 tysięcy mieszkańców mają możliwość wyboru trybu utworzenia 

centrum, tj. utworzenie centrum przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej albo 

utworzenie centrum obok ośrodka pomocy społecznej. 

Celem CUS nie jest konsolidacja świadczenia usług w jednej instytucji, ale 

integrowanie i koordynowanie usług świadczonych przez różnych lokalnych usługodawców 

(publicznych i niepublicznych) współpracujących z centrum. Za pośrednictwem centrum 

gminy będą miały możliwość realizowania już świadczonych usług społecznych oraz 

wprowadzania nowych (jako zadań własnych fakultatywnych), wynikających z programów 

usług społecznych, przyjmowanych w formie uchwał przez rady gminy. Podstawą do 

opracowania takich programów będzie diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej 

przygotowywana w centrum raz na pięć lat, konsultowana z mieszkańcami i reprezentującymi 

ich organizacjami. 

Jak wspomniano wcześniej z usług CUS będą mogli korzystać zainteresowani mieszkańcy.  

Na podstawie sygnalizowanych przez nich potrzeb będą mogły powstawać indywidualne plany 

usług społecznych – spersonalizowane pakiety usług społecznych na okres od trzech do 

dwunastu miesięcy. 

W centrach będą prowadzone także działania adresowane do całych społeczności 

lokalnych, a ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności 

społecznej. Za realizację tych działań będzie odpowiedzialny organizator społeczności lokalnej. 

Dzięki temu, w indywidualnych planach usług społecznych będą uwzględniane nie tylko usługi 

społeczne świadczone przez specjalistów reprezentujących różne zawody pomocowe, lecz 

także dostępne bezpłatnie działania wspierające o charakterze samo-pomocowym i 

wolontaryjnym, prowadzone przez samych mieszkańców (np. pomoc sąsiedzka). 
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Ustawa o CUS wprowadziła też możliwość poszerzenia katalogu przychodów 

zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych o wartość 

nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych usług społecznych, udzielonych osobie na podstawie 

programu usług społecznych. 

W ramach struktury organizacyjnej centrum przewidziano utworzenie stanowisk i zespołów: 

1. Stanowisko dyrektora centrum. 

2. Zespół do spraw organizowania usług społecznych (w skład zespołu wchodzą 

organizator usług społecznych oraz koordynatorzy indywidualnych planów usług 

społecznych w liczbie dostosowanej do potrzeb wynikających z uwarunkowań 

lokalnych). 

3. Zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (organizator pomocy 

społecznej, specjaliści z zakresu pracy socjalnej, pracy z rodziną oraz inni specjaliści 

realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w zakresie integracji 

społecznej). W ramach zespołu może zostać wyodrębniona komórka realizująca zadania 

z zakresu pracy socjalnej. W ramach zespołu centrum zatrudnia pracowników 

socjalnych. 

4. Stanowisko organizatora społeczności lokalnej. 

W centrum można będzie wyodrębnić zespoły lub stanowiska inne niż wyżej określone, jeżeli 

potrzeba ich wyodrębnienia wynika z uwarunkowań lokalnych lub rodzaju usług społecznych 

lub innych zadań realizowanych przez centrum. W strukturze organizacyjnej centrum nie mogą 

funkcjonować jednostki zapewniające pobyt całodobowy. 

Szkolenia z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych (dotyczące opracowywania  

i realizacji indywidualnych planów usług społecznych oraz szkolenia z zakresu organizacji 

społeczności lokalnej) mają organizować regionalne ośrodki polityki społecznej. 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r.) 
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1.2 Cele i zadania diagnozy 

Diagnoza potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych 

(art.21 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 

społecznych1) jest istotnym zadaniem realizowanym przez centrum usług społecznych (CUS). 

Diagnoza jest przygotowywana na potrzeby gminy, aby dostarczyć władzom gminy wszelkich 

informacji o potrzebach mieszkańców, jeśli chodzi o usługi społeczne oraz danych dotyczących 

potencjału usługowego środowiska lokalnego. Na podstawie zebranych danych rada gminy 

opracowuje program usług społecznych, a tym samym precyzyjnie odpowiada na zdefiniowane 

potrzeby mieszkańców w zakresie usług społecznych. Efektem diagnozy jest opracowanie i 

rozwój bazy informacji o dostępnych w centrum usługach społecznych.  

Rzetelnie opracowana diagnoza powoduje, że centrum zrealizuje zasady określone w art. 14 

ustawy o CUS: powszechność, podmiotowość, jakość, kompleksowość, współpracę, 

pomocniczość oraz umacnianie więzi społecznych. 

Reasumując diagnoza ma spełnić kilka istotnych zadań:  

 Stanowi zbór wiedzy na temat najistotniejszych potrzeb mieszkańców. 

 Wskazuje i opisuje potencjał i zasoby mieszkańców jak i lokalnych instytucji  

i organizacji. 

 Określa sposoby zapewnienia wysokiej jakości usług. 

 Wskazuje metody rozwiązywania zidentyfikowanych problemów. 

 Określa obszary zaangażowania różnych grup mieszkańców w procesie rozwiązywania 

wspólnych problemów. 

 Zawiera rekomendacje dotyczące zasad współpracy między podmiotami publicznymi, 

społecznymi i komercyjnymi.2 

                                                           
1 Dz.U. z 2019 r. poz. 1818; dalej: Ustawa o CUS. 
2 Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych. Kancelaria Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 2020 
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Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych jest 

opracowywana przez centrum usług społecznych na okres pięciu lat. Zgodnie z ustawą o CUS 

jej podstawą są wnioski wynikające z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej 

w zakresie usług społecznych. 

Diagnoza stanowi podstawę, aby opracować rzetelne programy usług społecznych gminy  

i może być aktualizowana. Wypracowane programy są natomiast wdrażane w zależności od 

możliwości finansowych gminy i innych zaistniałych na jej terenie uwarunkowań.  

Kluczowe zadania diagnozy to: 

 Ustalenie prawdopodobnej liczby osób objętych programem. 

 Wytypowanie wachlarza usług społecznych oferowanych w programie. 

 Ustalenie warunków i zasad kwalifikowania osób chętnych do korzystania z usług 

społecznych.  

 Określenie zasad organizacji i realizacji usług. 

Aby powstała trafna, rzetelna a przede wszystkim użyteczna diagnoza potrzeb i potencjału 

należy skoncentrować się na różnych aspektach istotnych z punktu widzenia potrzeb wspólnoty 

lokalnej: 

1. Kompleksowość – diagnoza zawsze powinna uwzględniać szeroki zakres działań 

usługowych organizowanych przez gminę. Ustawodawca zwraca uwagę na 14 obszarów 

(por. art. 2 ust. 1 ustawy o CUS):  

 Wsparcie rodziny, 

 Polityka prorodzinna, 

 Pomoc społeczna, system pieczy zastępczej, 

 Wsparcie osób niepełnosprawnych,  

 Edukacja publiczna, 

 Przeciwdziałanie bezrobociu, 

 Promocja i ochrona zdrowia, 

 Edukacja publiczna, 

 Kultura fizyczna i turystyka, 

 Kultura, 
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 Mieszkalnictwo, 

 Reintegracja zawodowa i społeczna, 

 Wzbudzanie aktywności obywatelskiej. 

 

2. Wieloaspektowość: 

 diagnoza powinna opierać się na uwzględnieniu różnorodnych uwarunkowań oraz 

różnych aspektów tzw. kondycji społeczności lokalnej. Szczególnie należy zwrócić 

uwagę na aspekty: 

 Środowiskowe, 

 Gospodarcze, 

 Społeczne, 

 Kulturowe, 

 Demograficzne. 

 Diagnoza powinna także dostarczyć wiedzę na temat potrzeb społecznych oraz 

zakresu oferowanych usług społecznych. 

 Diagnoza powinna analizować wzajemne odziaływanie uwzględnionych aspektów, 

sfer aktywności czy obszarów życia społecznego. 

3. Zróżnicowanie metod badawczych – należy zastosować różnorodne metody  

i techniki badawcze:  

 Łączenie analiz ilościowych z jakościowymi, 

 Łączenie analiz danych zastanych i danych wywoływanych, 

 Przeprowadzenie różnorodnych wywiadów: indywidualnych, grupowych, w tym 

grup fokusowych, 

 Stosowanie technik, metod interaktywnych np. spacery badawcze, warsztaty, panele 

eksperckie. 

4. Partycypacja - ponieważ diagnoza dotyczy jakości życia, potrzeb, potencjału, relacji  

i reguł życia społecznego oraz perspektyw rozwojowych toteż powinna zapewnić 

uczestnictwo i wpływ społeczności na przebieg procesu i rezultaty. Aby to nastąpiło 

należy wdrożyć następujące rozwiązania: 

 Aktywne uczestnictwo przedstawicieli gminy i kadry centrów usług społecznych we 

wszystkich etapach diagnozy:  
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 Wykorzystanie technik i metod interaktywnych, które uwzględnią potrzeby, opinie 

i pomysły różnych grup mieszkańców. 

 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami co do zasad organizacji i treści 

diagnozy przed rozpoczęciem badań, jak i po ich zakończeniu. 

 Aktywizacja niektórych grup mieszkańców poprzez włączenie ich do procesu 

diagnozy jako współbadaczy. 

5. Praktyczność – celem diagnozy jest dostarczenie władzom gminy rzetelnych informacji 

o potrzebach mieszkańców w obszarze usług społecznych. Dostarczone informacje mają 

być podstawą lokalnej, skutecznej polityki społecznej. Polityki wyróżniającej się 

umiejętnym, trwałym i kompleksowym rozwiązywaniem problemów społecznych oraz 

tworzeniem warunków rozwoju społecznego. Praktyczna diagnoza powinna: 

 Obejmować zestaw rekomendacji opracowanych na podstawie trafnego 

rozpoznania potrzeb i potencjału. 

 Wskazywać podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. 

 Ulegać zmianom i korektom w zależności od zmieniającej się sytuacji 

mieszkańców oraz zasobów gminy.3 

 

 

 

                                                           
3 Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych. Kancelaria Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 2020. 

planowanie badanie
redagowanie 

raportu
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2. Ogólna charakterystyka gminy Bełżyce  

 

Gmina Bełżyce jest gminą miejsko-wiejską. Usytuowana jest  

w południowozachodniej części województwa lubelskiego, w zachodniej części Równiny 

Bełżyckiej nad rzeką Krężniczanką.  

Mapa 1.Położenie administracyjne gminy Bełżyce na tle województwa lubelskiego 

 

Źródło 1.www.kil.lubelskie.pl 
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Powierzchnia gminy obejmuje obszar 134 km². Gmina Bełżyce sąsiaduje z sześcioma 

gminami: od północy z gminą Wojciechów, od północnego wschodu z gminą Konopnica, od 

południowego wschodu z gminą Niedrzwica Duża, od południa z gminą Borzechów (wszystkie 

należą do powiatu lubelskiego), od południowego zachodu z gminą Chodel (powiat opolski), 

od zachodu z gminą Poniatowa. Gmina Bełżyce wchodzi w skład powiatu lubelskiego. 

Mapa 2. Położenie administracyjne gminy Bełżyce na tle powiatu lubelskiego 

 

Źródło: http://www.site.belzyce.pl/index.php 

 

Na terenie gminy znajduje się 25 miejscowości oraz 24 sołectwa: Babin, Chmielnik, Chmielnik 

- Kolonia, Cuple, Jaroszewice, Kierz, Krężnica Okrągła, Malinowszczyzna, Matczyn, 

Płowizny, Podole, Skrzyniec, Skrzyniec Kolonia, Stare Wierzchowiska, Wierzchowiska Dolne, 

Wierzchowiska Górne, Wojcieszyn, Wronów, Wymysłówka, Zagórze (sołectwa Zagórze I i 

Zagórze II), Zalesie, Zosin,  Bełżyce-Centrum, Bełżyce-Zastawie. 
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Mapa 3. Położenie miasta Bełżyce oraz sołectw w gminie 

 

Źródło: http://strefa.belzyce.w.interia.pl/miasto.html 

 

Gmina Bełżyce ma charakter typowo rolniczy o czym decyduje bardzo dobra jakość gleb. 

Funkcjonuje tu ponad 2200 gospodarstw rolnych. Na terenie gminy użytki rolne stanowią 

10686 ha, lasy 2348 ha. 

Układ drogowy w gminie tworzą: drogi wojewódzkie o łącznej długości 32,128 km, drogi 

powiatowe o długości 65,634 km oraz drogi gminne o długości 71,2 km. Łączna długość dróg 

na terenie gminy wynosi 168.962 km, z czego nawierzchnię twardą posiada 110,789 km. 

Najważniejszym elementem układu komunikacyjnego w Bełżycach jest droga wojewódzka nr 

747, stanowiąca połączenie miejscowości Iłża - Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lubelskie - 

Bełżyce - Konopnica. Układ tras komunikacyjnych zapewnia obsługę i możliwość dostępu 

komunikacyjnego do ok. 80% obszaru zamieszkałego gminy. Przez teren gminy nie przebiegają 

linie kolejowe. 
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Mapa 4. Drogi publiczne w gminie Bełżyce 

 

Źródło:. http://belzyce.e-mapa.net 

3. Sytuacja demograficzna 

W opracowaniu przyjęto dane demograficzne dotyczące miasta i gminy Bełżyce za okres  

2016 – 2020 takie jak: 

 liczba mieszkańców ogółem, 

 liczba kobiet, liczba mężczyzn,  

 liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym 

 liczba urodzeń, przyrost naturalny, 

 liczba mieszkańców wsi i miast,  

 liczba ślubów,  

 migracje. 
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3.1 Liczba mieszkańców 

 

Wykres 1. Liczba mieszkańców Gminy Bełżyce w latach 2016-20204 

 

Wykres 2. Liczba mieszkańców z uwzględnieniem obszaru zamieszkania w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce5 

 

 

                                                           
4 Główny Urząd Statystyczny Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w latach 
2016-2020 
5 Główny Urząd Statystyczny Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w latach 
2016-2020 
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Wykres 3. Liczba mieszkańców gminy Bełżyce z podziałem na płeć w latach 2016-20206 

 

 

W strukturze demograficznej gminy Bełżyce możemy zauważyć przewagę mieszkańców wsi 

nad miastem. Obserwujemy też systematyczny spadek liczby mieszkańców miasta.  

Jest to uwarunkowane szeregiem czynników, do których możemy zaliczyć m.in. spadek liczby 

urodzeń czy tendencję starzenia się społeczeństwa. Widoczna jest też dysproporcja w liczbie 

kobiet i mężczyzn. Liczba kobiet jest większa średnio o 390.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Jw. 
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3.2 Struktura ludności według wieku i płci 

 

Wykres 4. Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Bełżyce w latach 2016-20207 

 

 

 

Tabela 1. Struktura wiekowa kobiet w latach 2016-20208 

ROK 2016 2017 2018 2019 2020 

OGÓŁEM 6867 6849 6831 6811 6712 

Wiek 0-17 1178 1206 1195 1209 1202 

Wiek 18-59 3951 3919 3848 3783 3740 

Wiek 60 lat i więcej 1707 1747 1773 1809 1835 

 

                                                           
7 Główny Urząd Statystyczny Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w latach 
2016-2020  
8  Główny Urząd Statystyczny Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w latach 
2016-2020 
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Tabela 2. Struktura wiekowa mężczyzn w latach 2016-20209 

ROK 2016 2017 2018 2019 2020 

OGÓŁEM 6486 6475 6434 6488 6349 

Wiek 0-17 1236 1223 1231 1215 1209 

Wiek 18-59 4021 4450 4377 4348 4317 

Wiek 60 lat i więcej 777 811 854 892 898 

Rozpatrując zależność pomiędzy liczbą mieszkańców gminy i miasta Bełżyce w latach 2016-

2020, a strukturą wiekową mieszkańców należy stwierdzić, że co piąty mieszkaniec gminy 

Bełżyce znajduje się wieku przedprodukcyjnym. Zdecydowana większość ludności Gminy 

Bełżyce w omawianym okresie jest w wieku produkcyjnym. 

3.3 Przyrost naturalny 

Wykres 5. Liczba dzieci urodzonych w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce10 

 

 

 

                                                           
9 Jw. 
10 Polskawliczbach.pl. 
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Tabela 3. Przyrost naturalny w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce11 

ROK Przyrost naturalny 

2016 8 

217 19 

2018 14 

2019 13 

2020 -11 

 

Wykres 6. Liczba zgonów w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce12 

 

 

W latach od 2016 do 2019 możemy zaobserwować zdecydowany wzrost urodzeń. Obecnie 

dominuje tendencja spadkowa. Ogólny przyrost naturalny w r. 2020 jest ujemny i wynosi -11. 

                                                           
11 jw. 
12 Główny Urząd Statystyczny Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w latach 
2016-2020 
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3.4 Zawieranie małżeństw 

Wykres 7.Liczba zawartych małżeństw w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce13 

 

 

Na terenie gminy Bełżyce w latach 2016 - 2020 r. zauważalna jest tendencja spadkowa liczby 

zawieranych związków małżeńskich. 

3.5 Migracje ludności 

Tabela 4.Migracja wewnętrzna w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce14 

 

ROK Napływ Odpływ Saldo 

2016 60 136 -76 

2017 78 96 -18 

2018 70 116 -46 

2019 54 139 -84 

2020 40 84 -44 

                                                           
13  Polskawliczbach.pl 
14 Główny Urząd Statystyczny Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w latach 
2016-2020 
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Tabela 5.Migracja zagraniczna w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce15 

Rok Napływ Odpływ Saldo 

2016 0 1 -1 

2017 1 1 0 

2018 4 4 0 

2019 1 1 0 

2020 0 0 0 

 

Migracje to przemieszczanie się ludzi mające na celu zmianę miejsca zamieszkania. Mogą  

to być migracje wewnętrzne, czyli w obrębie własnego kraju albo zewnętrzne – zagraniczne. 

Główną tendencją w gminie Bełżyce jest utrzymujące się ujemne saldo migracji, czyli liczba 

przybywających jest niższa od liczby wyjeżdzających. Podsumowując, malejąca liczba 

mieszkańców wynika głównie ze stosunkowo niskiego przyrostu naturalnego oraz ujemnego 

salda migracji. 

  4. Zasoby instytucjonalne na terenie gminy Bełżyce 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach                                                                                              

( z dniem 1 lipca 2021 r. zostanie przekształcony w Centrum Usług Społecznych) 

Kompleksowe działania z obszaru polityki społecznej w gminie Bełżyce realizowane są 

przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach. W dniu 20 listopada 2020  r. Burmistrz 

Bełżyc p. Ireneusz Łucka podpisał z  Marszałkiem  Województwa Lubelskiego p. Jarosławem  

Stawiarskim i Starostą Lubelskim p. Zdzisławem Antoniem porozumienie intencyjne w spra-

wie podjęcia współpracy  przy opracowaniu  i  testowaniu modelu Centrum Usług Społecznych 

w województwie lubelskim na terenie powiatu lubelskiego  w gminie Bełżyce.   

                                                           
15 Główny Urząd Statystyczny Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w latach 
2016-2020 
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„Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” to innowacyjny projekt                         

w obszarze usług społecznych, w ramach  którego powstanie  nowa jednostka organizacyjna - 

Centrum Usług Społecznych,  finansowany  w  ramach  Programu Operacyjnego „Wiedza 

Edukacja Rozwój”. 

Projekt jest  realizowany w odpowiedzi na  konkurs  pod  patronatem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej    p. Andrzeja Dudy,  ogłoszony przez Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego  w  Ministerstwie  Rozwoju, Pracy  i Technologii                 

nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20   "Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych                               

i rozwój dostarczanych   przez   nie usług".  

W ramach ogłoszonego konkursu  jedynie 30 samorządów gminnych w Polsce, w tym  

jeden  z  terenu  powiatu  lubelskiego  tj. gmina Bełżyce, otrzymało  środki    na realizację   tak  

innowacyjnego  rozwiązania w obszarze   usług  społecznych  oraz zwiększenia ich dostępności 

dla wszystkich mieszkańców bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego.                    

Wartość całkowita projektu wynosi: 3 094 339,50 zł    i w całości jest finansowana 

ze źródeł zewnętrznych.  

Głównym  zadaniem  Centrum Usług Społecznych jest  opracowanie                                                    

i  przetestowanie   modelu  integracji  i  rozwoju  bezpłatnych  usług społecznych  adresowanych 

do wszystkich grup społecznych m.in. do  rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów, seniorów. 

W dniu 20 listopada 2020  r. Burmistrz Bełżyc p. Ireneusz Łucka podpisał                              

z  Marszałkiem  Województwa Lubelskiego p. Jarosławem  Stawiarskim  i   Starostą Lubelskim 

p. Zdzisławem Antoniem porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy  przy 

opracowaniu  i  testowaniu modelu Centrum Usług Społecznych w województwie lubelskim na 

terenie powiatu lubelskiego  w gminie Bełżyce.   
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Zdjęcie 1. Burmistrz Bełżyc p. Ireneusz Łucka z Marszałkiem Województwa Lubelskiego p. Jarosławem Stawiarskim  
 i   Starostą Lubelskim p. Zdzisławem Antoniem 

 

Źródło:  Udostępnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach 

Zdjęcie 2. Od lewej: Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka, Anna Ostasz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Bełżyce, 
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Małgorzata 
Romanko, Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jacek Figarski, Sekretarz 
Województwa Lubelskiego Róża Dyrka 

 

Źródło: Udostępnione przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach 
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Przy podpisywaniu porozumienia  również byli obecni dyrektorzy jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa – Dyrektor Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Małgorzata Romanko, powiatu – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie Jacek Figarski i Anna Ostasz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie 

Bełżyce oraz Sekretarz Województwa Lubelskiego Róża Dyrka. 

Poza standardowymi działaniami, które do tej pory realizował Ośrodek Pomocy 

Społeczne w ramach CUS świadczone  będą także usługi, które  nie były dostępne lub                                     

z ograniczoną dostępnością  na terenie gminy m.in. wsparcie psychologiczne,  terapie                                      

i  mediacje, stałe formy pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  świadczone                       

w miejscu ich zamieszkania, wsparcie osób bezrobotnych, seniorów.   

Przedstawiciele gminy Bełżyce,   Regionalnego  Ośrodka Polityki Społecznej, 

Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie                                      

będą w ramach powołanego przez Burmistrza Bełżyc Zespołu  Sterującego  koordynować 

powstanie i funkcjonowanie  Centrum Usług  Społecznych  w zakresie merytorycznym. 

 Ten nowy typ instytucji  będzie  realizował swoje zadania w formule    tzw. ,,jednego 

okienka”  poprzez   umożliwienie skorzystania przez mieszkańców z wszystkich  usług                                   

i świadczeń   o charakterze  społecznym  w jednej  instytucji  w  sposób  kompleksowy   

i przede wszystkim  profesjonalny.    

Dzięki inicjatywie ustawodawczej Prezydenta RP Andrzeja Dudy na poziomie lokalnym  

można tworzyć struktury koordynujące i integrujące usługi społeczne w formie Centrów Usług 

Społecznych. Zwiększą one dostęp  dla wszystkich mieszkańców  do tego rodzaju usług, a 

samorządom gminnym umożliwią trafniejsze i bardziej kompleksowe odpowiadanie na rosnące 

i zmieniające się potrzeby mieszkańców. 

Korzyścią dla innych samorządów gminnych i powiatowych z terenu województwa 

lubelskiego  w ramach realizacji tego pilotażowego  projektu na terenie Gminy Bełżyce, będzie 

możliwość korzystania z wizyt studyjnych, konferencji czy seminariów  realizowanych                     

w ramach tzw. ,,dobrych praktyk”  w zakresie tworzenia i funkcjonowania Modelu Usług 

Społecznych.  
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Realizacja  zadań w obszarze szeroko rozumianej  polityki społecznej   zarówno 

własnych jaki i zleconych z zakresu administracji rządowej   opiera    się na  szerokim katalogu 

różnorodnych form wsparcia dla mieszkańców naszej gminy.  Polityka społeczna jest bardzo 

złożonym obszarem do realizacji dla samorządu gminnego,  również ze względu na wiele 

uregulowań prawnych określających zakres  i podstawy działań prowadzonych na poziomie 

gminy. Polityki społecznej nie należy wiązać tylko i wyłącznie z ustawą o pomocy społecznej, 

podstawowe zadania w tym zakresie wynikają  z wielu kluczowych aktów prawnych  m.in.  

takich jak ustawa o  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  ustawa    o  świadczeniach 

rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa  o dodatkach 

mieszkaniowych, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z resortowych 

programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.  

Wskazać należy, iż od kilku lat obserwujemy horyzontalne podejście do polityki 

społecznej, czego dowodem są  m.in. nowe rozwiązania  w obszarze polityki rodzinnej, której 

sztandarowym programem jest „Rodzina 500+”, czy program „Dobry Start”, ale także polityka 

społeczna wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Głównym beneficjentem 

różnorodnych form wsparcia  polityki społecznej stała się rodzina.  Rodzina jest tą wspólnotą, 

gdzie budowane są fundamenty pod przyszły rozwój kapitału ludzkiego.  To, w jaki sposób 

rodzina jest postrzegana, chroniona i wspierana w wychowywaniu dzieci czy opiece  nad 

osobami chorymi i starszymi, jest kluczowe dla rozwoju społecznego. Rolą polityki społecznej 

jest także niwelowanie nierówności społecznych, w tym dochodowych     czy w dostępie do 

usług społecznych oferowanych na poziomie gminy.  

Trwający stan Pandemii Covid-19, spowodował zwiększenie zapotrzebowania 

mieszkańców gminy  na różne formy wsparcia m.in. finansowego, rzeczowego, usługowego                

jak również prowadzenia pracy socjalnej. Bardzo istotną rolę w realizacji zadań z zakresu 

polityki społecznej na poziomie  gminy Bełżyce odgrywała także współpraca międzysektorowa 

z instytucjami szczebla wojewódzkiego  i powiatowego oraz sektorem pozarządowym.  

Podstawowym zadaniem typowej  pomocy społecznej jest umożliwienie osobom                             

i rodzinom przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać 

samodzielnie, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jest instytucją 



 
 

28 
 

pomocniczą,   ma wspierać mieszkańców gminy  w zaspakajaniu ich potrzeb życiowych. Polega 

ona   w  szczególności  na: 

 

Miejski Dom Kultury w Bełżycach 

To miejsce w którym prowadzona jest działalność społeczno-kulturalna. Odbywa się 

tam wiele inicjatyw dla młodzieży i dorosłych. Działania, które prowadzi to: 

- spotkania teatralne 

- spotkania chóru 

- nauka gry na instrumentach 

- spotkania Klubu Seniora 

- spotkania Klubu Kobiet 

- koncerty 

- różnego rodzaju kursy np. kurs akwareli, zajęcia plastyczne dla najmłodszych 

- wernisaże malarstwa 

 

 

 

 

 

•Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

•Pracy socjalnej;

•Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

•Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 
społecznej;

•Realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

•Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 
zidentyfikowanych potrzeb
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Zdjęcie 3. Miejski Dom Kultury w Bełżycach 

 

Źródło:  Facebook Gmina Bełżyce 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach wraz z Filiami Bibliotecznymi  

w Babinie, Matczynie, Starych Wierzchowiskach, Wronowie oraz Filią Pedagogiczną tworzy 

sieć bibliotek publicznych w naszej gminie. 

Zdjęcie 4. Publiczna Biblioteka Miejsko -Gminna w Bełżycach 

 

Źródło:. Udostępnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach 
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Placówka w Bełżycach powstała w 1949 roku. Początkowo mieściła się w domach prywatnych, 

aż w 1962 roku została przeniesiona na I piętro Miejskiego Domu Kultury, gdzie funkcjonuje 

do dziś.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach został utworzony  

w 2004 r. Zakład powstał poprzez wydzielenie przychodni specjalistycznych, ośrodków 

zdrowia (podstawowej opieki zdrowotnej) i ratownictwa medycznego ze struktur ówczesnego 

SP ZOZ w Bełżycach. Jego celem jest kompleksowe zabezpieczenie potrzeb leczniczych, 

diagnostycznych i rehabilitacyjnych z zakresu lecznictwa otwartego oraz pomocy doraźnej na 

wysokim poziomie jakościowym i technologicznym dla pacjentów. SPZOZ Nr 1 posiada swoje 

odziały w wielu miejscowościach m.in. gabinet fizjoterapii w Górze-Chmielnik oraz poradnie 

specjalistyczne: 

 Poradnia Okulistyczna 

 Poradnia Ginekologiczno - Położnicza 

 Poradnia Kardiologiczna 

 Poradnia Dermatologiczna 

 Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego 

 Poradnia Otolaryngologiczna 

 Poradnia Reumatologiczna 
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Zdjęcie 5. SPZOZ nr 1 w Bełżycach 

 

Źródło:. www.spzoz1belzyce.p 

 

Zdjęcie 6. Poradnia Specjalistyczna w Bełżycach 

 

Źródło: Udostępnione przez OPS w Bełżycach 

http://www.spzoz1belzyce.p/
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Zdjęcie 7. Gabinet fizjoterapii w Górze-Chmielnik 

 

Źródło:   http://www.ckfis-belzyce.pl/ 

Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego 

Na terenie gminy Bełżyce działają liczne stowarzyszenia i organizacje pożytku 

publicznego podejmujące różnorodne działania między innymi: 

 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Bełżyce, Wzgórze, Babin, Jaroszowice, 

Matczyn, Kierz, Podole, Wierzchowiska Stare, Wymysłówka, Wronów, Zagórze, 

Zalesie), 

 Stowarzyszenie Rozwoju Szpitala w Bełżycach, 

 Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Oligus”  

w Matczynie, 

 Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej oraz Wolności i Niezawisłości im. 

cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, 

 Stowarzyszenie Społecznej Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego   

w Bełżycach, 

 Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Bełżyckiej, 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Matczynie, 
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 Towarzystwo Regionalne Bełżyc, 

 Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach, 

 Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia w  Samodzielnym  

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach, 

 Związek Zawodowy „Metalowcy” Spółki „Spomasz” w Bełżycach, 

 Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Oddziału w Bełżycach, 

 Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Bełżycach, 

 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Cuple, Wronów, Płowizny. 

 

 

Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach  

To obiekt sportowo – rekreacyjny z którego mogą korzystać zarówno dorośli jak i dzieci  

i młodzież.  

Zdjęcie 8. Centrum Kultury i Sportu w Bełżycach 

 

Źródło:  http://www.ckfis-belzyce.pl/ 

 

Obiekty w ramach CKFiS: 

 Sala gimnastyczna, 

 Pływalnia, 

 Hala sportowa, 
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 Stadion miejski, 

 Korty tenisowe, 

 Orlik 2012. 

 

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w Bełżycach 

Opowiada za organizację poradnictwa specjalistycznego oraz wszechstronną pomoc 

psychologiczną i terapeutyczną, a także wspieranie osób z problemem alkoholowym oraz 

członków ich rodzin. 

 

Komisariat Policji w Bełżycach 

 Do głównych zadań należy: 

 Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra, 

 Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

 Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń, 

 Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. 

 

Zdjęcie 9. Komisariat Policji w Bełżycach 

 

Źródło:  Udostępnione przez OPS w Bełżycach 
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Zespół Interdyscyplinarny 

Zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą 

przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup 

roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, 

specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zadania grup roboczych: 

 Opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy w rodzinie, 

  Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi  

do przemocy oraz efektów tych działań. 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Matczynie 

Dom Pomocy Społecznej w Matczynie świadczy usługi socjalno-bytowe, terapeutyczne 

i pielęgnacyjno-opiekuńcze dla osób upośledzonych umysłowo oraz ze sprzężonym stopniem 

niepełnosprawności oraz z różnymi schorzeniami współistniejącymi. 

 

Zdjęcie 10. Dom Pomocy Społecznej w Matczynie 

 

 Źródło:  Facebook Dom Pomocy Społecznej 
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełżycach prowadzi 

sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wyłącznie wobec osób 

mieszkających na terenie gminy Bełżyce. 

Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, 

demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój  

lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie 

Jego głównym celem jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie 

skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego i propagowanie modelu zdrowej 

rodziny. 

Zdjęcie 11. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie 

 

Źródło: Facebook Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie 
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Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie filia w Bełżycach 

Urząd Pracy jest instytucją, która zajmuje się badaniem oraz analizowaniem rynku 

pracy. 

Zdjęcie 12. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie filia w Bełżycach 

 

Źródło: Facebook Gmina Bełżyce 

 

Zadania Urzędu Pracy: 

 Pośrednictwo pracy, 

 Poradnictwo zawodowe, 

 Prowadzenie Klubu Pracy, 

 Szkolenia, 

 Prace interwencyjne: 

a) roboty publiczne pożyteczne - skierowani zostają na nie bezrobotni, którzy nie posiadają 

możliwości otrzymania zasiłku. Prace te wykonywane są charytatywnie  

w różnych organizacjach działających na rzecz lokalnej społeczności, 

b) staże - skierowani na staż to osoby do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych 

nie mający 27 lat, pozostający bez pracy. Ta forma pomocy ma na celu nabycie 

kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych, które pozwolą osobom po ukończeniu 

stażu na szybsze znalezienie pracy, 
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c) przygotowanie zawodowe - ta forma pracy interwencyjnej kierowana jest m.in. do osób 

pozostających bez pracy przez długi czas lub osób niepełnosprawnych. Celem tego 

przedsięwzięcia jest możliwość zdobycia przez bezrobotnych nowych, cennych 

kwalifikacji, dzięki którym zaistnieją na rynku pracy, 

 Programy specjalne, 

 Stypendium dla osób uczących się - przyznawane jest dla osób pozostających  

bez pracy w wieku do 25 roku życia, nieposiadających kwalifikacji, które mogłyby 

pomóc w znalezieniu miejsca zatrudnienia. Jednak, aby móc ubiegać  

się o stypendium:   

a) dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy od kwoty, która uprawnia do 

pobierania tego typu pomocy społecznej; 

b) należy w okresie do pół roku od zarejestrowania się w Urzędzie Pracy rozpocząć 

naukę, 

 informowanie o wolnych miejscach pracy, 

 wypłacanie zasiłków, 

 realizacja programów subsydiowania zatrudnienia, 

 organizowanie szkoleń zawodowych, 

 zapewnienie praktyk podnoszących kwalifikacje, 

 pozyskiwanie i gospodarowanie środkami przeznaczonymi na przeciwdziałanie 

bezrobociu i działania na lokalnym rynku pracy. 

 

W Gminie Bełżyce aktywnie działają też stowarzyszenia:. 

 

 Stowarzyszenie Koło Kobiet Aktywnych w Zagórzu 

- działania na rzecz społeczności lokalnej (np. kursy komputerowe dla seniorów, 

szkolenie z rękodzieła, spotkania integracyjne, biesiady, wycieczki). 

 

 



 
 

39 
 

 Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet "Stokrotka" we Wzgórzu 

- aktywne integrowanie środowiska lokalnego, 

- działania na rzecz podniesienia rangi kobiet w różnych aspektach i fazach życia. 

 

 Stowarzyszenie Pszczółka Kobiety Kreatywne w Skrzyńcu 

- oferta skierowana m.in. do dzieci i młodzieży. 

 

 Stowarzyszenie Babinianki w Babinie  

- aktywne integrowanie środowiska lokalnego. 

 

 Stowarzyszenie Ale Babki w Chmielniku 

- aktywne integrowanie środowiska lokalnego. 

 

 Stowarzyszenie Razem dla Bełżyc 

- działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem  

społecznym, 

- pomocy społeczna i wyrównywanie szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, 

- promocji zdrowia, 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz równych praw kobiet  

i mężczyzn, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

 

 

Na terenie gminy aktywnie też działa Fundacja Zamek Bełżyce. Cele fundacji to m.in.: 

 promocja miasta i gminy Bełżyce oraz dawnego zamku w Bełżycach, 

 popularyzacja oraz badanie dziedzictwa historycznego miasta i gminy Bełżyce  

oraz Lubelszczyzny, 

 animacja życia kulturalnego, artystycznego i społecznego, 

 integracja lokalnych środowisk miasta i gminy Bełżyce oraz Lubelszczyzny, 

 wyrównywanie szans w dostępie do kultury i edukacji wśród osób z mniejszymi 

szansami oraz zagrożonych wykluczeniem, 
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 edukacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych, szczególnie w obrębie działań 

artystycznych, kulturalnych, sportowych i społecznych oraz edukacja historyczna, 

międzypokoleniowa i międzykulturowa. 

 

W Gminie Bełżyce funkcjonują również spółdzielnie: 

 Spółdzielcza Grupa Producentów „Atut” w Babinie, 

 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Bełżycach, 

 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bełżycach, 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rozwój” w Bełżycach. 

 

 

Na terenie gminy Bełżyce działają następujące placówki edukacyjne: 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach 

W 1788 r. otworzono w mieście publiczną szkołę elementarną. W związku ze zmianami 

politycznymi w Polsce w latach 1808-1813 funkcjonowała jako prywatna szkoła elementarna. 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku powstała w Bełżycach pięcioklasowa szkoła 

powszechna. Od 1 września 1952 r. funkcjonowała szkoła ogólna – jedenastolatka, pod nazwą 

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Bełżycach. Po kolejnej reorganizacji 

oświaty od 1 września 1984 r. szkoła otrzymała nazwę Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełżycach. 

Od 17 października 2005 r. szkoła nosiła imię Jana Pawła II. Po wprowadzeniu kolejnej reformy 

w latach 1999-2017 szkoła nosiła nazwę Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach,  

w skład którego wchodziły szkoła podstawowa i gimnazjum. Od 2003 r. obiekty te przeszły 

pod bezpośredni nadzór Urzędu Miasta, wchodząc w skład Centrum Kultury Fizycznej  

i Sportu w Bełżycach. Zmiany w systemie oświaty spowodowały powrót do ośmioklasowej 

szkoły podstawowej. Ponownie, 1 września 2017 r. szkoła została przemianowana na Szkołę 

Podstawową nr 1 w Bełżycach. 

  

http://www.belzyce.edu.pl/
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Zdjęcie 13.Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach 

 

Źródło: .http://www.site.belzyce.pl/ 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach 

Szkoła powstała w 1870 r. W czasie okupacji austriackiej od 1915 r. była tu 3-klasowa 

szkoła, w której uczyło 3 nauczycieli. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości otwarto  

4-klasową Szkołę Powszechną. W kolejnych latach szkoła została powiększona. Kolejny 

budynek szkolny we Wzgórzu wzniesiono na początku lat 60-tych, w ramach akcji "1000 szkół 

na 1000-lecie Państwa Polskiego". Ostatecznie, od 1994 roku, stała się Szkołą Podstawową Nr 

2 w Bełżycach. 

http://www.zs2belzyce.pl/
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Zdjęcie 14. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

 

 Źródło: http://www.site.belzyce.pl/ 

 

Szkoła Podstawowa w Babinie 

Pierwsza szkoła w Babinie powstała w połowie XIX wieku. Początkowo była to szkoła 

prywatna. Po 1871 roku usunięto w Królestwie Polskim ze szkół język polski. Szkoła w Babinie 

stała się rosyjską placówką. Szkołę polską w Babinie reaktywowano 6 listopada 1916 r. Od 

roku szkolnego 1999/2000 szkoła w Babinie jest – w wyniku kolejnej reformy oświaty – 

placówką 6-klasową. Wskutek reformy z 2017 r. 6-klasowa szkoła została przekształcona  

w 8-klasową Szkołę Podstawową w Babinie. 

 

 

 

 

  

http://www.site.belzyce.pl/
http://spbabin.edu.pl/
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Zdjęcie 15. Szkoła Podstawowa w Babinie 

 

 Źródło:  http://www.site.belzyce.pl/ 

 

Szkoła Podstawowa im. "Bohaterów Operacji Most I" w Matczynie 

Pierwsze wzmianki o szkole pojawiają się w dokumentach z 1919 r. Nowy budynek 

szkoły został oddany do użytku w 1963 r. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 

10.10.2019 r. 

 

Zdjęcie 16. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie 

 

Źródło:  http://www.site.belzyce.pl/ 

 

http://www.spmatczyn.pl/
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Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzu 

Szkoła powstała w 1908 r. W latach okupacji niemieckiej szkoła w Krzu była stale 

czynna. W roku 1966 powstała ośmioklasowa szkoła podstawowa. Od 1 września 1999 roku 

jest to 6 – letnia szkoła podstawowa. W roku szkolnym 1999/2000 w budynku szkoły mieściła  

się pierwsza, a w roku 2000/2001 pierwsza i druga klasa gimnazjum. Podlegały one Zespołowi 

Szkół Nr 2 w Bełżycach. 

Zdjęcie 17. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzu 

 

 Źródło: http://www.site.belzyce.pl/ 

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Bełżycach 

Szkoła powstała 1994 r. Jest wspierana przez Stowarzyszenie Społecznej Szkoły 

Muzycznej. Od 1999 r. szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, 

iż świadectwa wydawane przez nią są honorowane w całym kraju. Nadzór pedagogiczny 

sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kształcenie obejmuje zajęcia 

indywidualne z wybranego instrumentu: 

 Fortepian, 

 Gitara, 

 Skrzypce, 

 Klarnet,  

 Flet. 

 

 

 

 

  

http://www.spkierz.edu.pl/
http://www.ssm-belzyce.pl/
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Zdjęcie 18. Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Bełżycach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:  http:// www.google.com/maps/ Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Bełżycach 

Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach 

Otwarcie przedszkola nastąpiło w maju 1919r. Początkowo przedszkole prowadzone 

było przez siostry zakonne. Po II Wojnie Światowej Siostry opuszczają Bełżyce, ksiądz  

i opiekunowie nie podejmują się dalszego utrzymywania przedszkola i następuje przerwa  

w jego działalności. Wznowienie działalności przedszkola nastąpiło w roku 1948. 

Zdjęcie 19. Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach 

 

Źródło:  Udostępnione przez OPS w Bełżycach 

http://www.przedszkole.belzyce.nogard.pl/strona=strona_glowna
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Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach 

Historia szkoły sięga okresu międzywojennego. W roku szkolnym 1974/75 budynek 

szkolny opuściła szkoła podstawowa. W roku 1973 nastąpiło nadanie zespołowi imienia 

Mikołaja Kopernika. 

Zdjęcie 20. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach 

 

Źródło: http://www.site.belzyce.pl/ 

Niepubliczne Przedszkole „Plastuś” 

 Placówka posiada doskonale przygotowaną bazę dydaktyczną oraz komfortowe warunki  

do nauki i zabawy. Przedszkole stawia na takie wartości jak: rodzina, dom, ojczyzna. 

Zdjęcie 21. Niepubliczne Przedszkole „Plastuś”

 

http://www.zs-belzyce.edu.pl/
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Źródło: http://przedszkole-belzyce.pl/ 

Niepubliczne Przedszkole „U Pana Kleksa” 

 Przedszkole zostało założone w 2014 r. Jest to prywatne przedszkole. Uczęszcza do niego ok. 

20 dzieci. Przedszkole stawia na rozwój artystyczny i językowy dzieci. 

Zdjęcie 22. Niepubliczne Przedszkole ,,U Pana Kleksa'' 

 

Źródło: Udostępnione przez OPS w Bełżycach 

4. Metodologia badania 

 

4.1 Badania ilościowe 

Niniejsza diagnoza powstała w celu ustalenia kluczowych wyzwań i potrzeb 

społecznych mieszkańców z obszaru gmin Bełżyce. Dokument ma być odpowiedzią na pytanie 

jakie cele należy wyznaczyć i jakie działania podjąć, aby odnieść długofalowe korzyści dla 

lokalnych społeczności. W opracowaniu przytoczono dane statystyczne określające sytuację 

społeczno-gospodarczą gminy. 
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W badaniu wykorzystano techniki i narzędzia służące zarówno badaniu ilościowemu,  

jak i jakościowemu. 

Pierwszym etapem prac było przeprowadzenie badań ankietowych (ilościowych) wśród: 

 dorosłych mieszkańców, 

 młodzieży i dzieci, 

 organizacji, instytucji, przedsiębiorstw. 

 

 

Badania ilościowe to głównie sondaże kwestionariuszowe, które mogą być 

przeprowadzane wśród dużej grupy badanych. Pozwalają na uzyskanie odpowiedzi na 

podstawowe pytanie „ile?”, „jak często występuje dane zjawisko?” itp. Odpowiedni dobór 

próby badawczej pozwala, przy zastosowaniu tej techniki, na przebadanie takiej liczby osób, 

by wyniki były reprezentatywne dla całej badanej populacji. Badania ilościowe pozwalają na 

ustalenie jak często w danej zbiorowości występuje określone zjawisko.  

Badanie ilościowe składało się z dwóch etapów:  

1. Zbieranie danych 

2. Analiza pozyskanych danych. 

Wykorzystana metoda to CAWI – badania on-line. Ankieta internetowa, którą badany 

wypełnia samodzielnie. 

Dane zastane – podstawę analizy stanowią dokumenty statystyki publicznej, 

sprawozdania, analizy i publikacje. Metoda badawcza sprowadza się do analizy zapisów 

dostępnych źródeł danych, obejmującej w szczególności ich kompilację, wzajemną weryfikację 

i przetwarzanie. Analiza taka stanowi podstawę do wypracowania wniosków na temat 

badanego problemu.  

Dane zastane mają za zadanie: 

 Pomóc w sprecyzowaniu lub redefinicji problemu we wstępnej fazie, 

 Mogą dostarczyć rozwiązanie problemu, 
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 Mogą stanowić alternatywę dla generowanych danych w trakcie badań, 

 Mogą dostarczyć niezbędnych informacji dotyczących kontekstu badania. 

 

5.2 Badania jakościowe 

 Badania jakościowe to badania, które koncentrują się na głębszej analizie danego 

zjawiska. W badaniach jakościowych główny nacisk położony jest na to, aby za pomocą 

specjalnych technik badawczych lepiej i dokładniej zrozumieć analizowane zjawisko. 

Zalety badań jakościowych: 

 Dostarczają nowych informacji o badanym zjawisku, informacji o nowej jakości, 

 Pogłębiają zdobytą wiedzę, 

 Pomagają lepiej zrozumieć mechanizmy działania analizowanych zagadnień. 

Tabela 6. Metody badawcze zastosowane w diagnozie 

Metoda badawcza Rodzaj narzędzia Opis Źródła 

Badania ilościowe 

 

Analiza danych 

statystycznych 

(dane zastane) 

- struktura wieku 

ludności, 

- dane o sytuacji 

demograficznej, 

- liczba dzieci w 

szkołach, liczba dzieci 

niepełnosprawnych 

- liczba dzieci 

pobierających zasiłki 

szkolne 

- osoby 

niepełnosprawne  

i przewlekle chore 

Materiały 

udostępnione przez 

Urząd Gminy, OPS: 

- sprawozdania 

rzeczowo finansowe  

z zakresu świadczeń 

rodzinnych, 

- sprawozdania  

z działalności OPS, 

- sprawozdanie roczne 

z udzielonych 

świadczeń pomocy 

społecznej:  
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- liczba osób objętych 

pomocą OPS 

- osoby bezrobotne 

 

 

pieniężnych,  

w naturze i usługach 

- raport z gminnego 

programu 

przeciwdziałania 

przemocy oraz 

ochrony ofiar 

przemocy, 

- raport z wykonania 

gminnego programu 

przeciwdziałania 

narkomanii, 

- sprawozdanie z 

wykonania gminnego 

programu 

przeciwdziałania 

alkoholizmowi 

Ankieta dla dorosłych 

mieszkańców gminy - 

ankieta w formie 

papierowa  

i internetowa CAWI 

- pozwoli ocenić, które 

problemy ankietowani 

uważają za 

najistotniejsze 

 

Dorośli mieszkańcy 

Gminy Bełżyce 

Ankieta dla młodzieży 

i dzieci - ankieta  

w formie papierowa  

i internetowa CAWI 

- pozwoli ocenić, które 

problemy ankietowani 

uważają za 

najistotniejsze 

 

Dzieci i młodzież  

z gminy Bełżyce 

Ankieta dla 

Potencjalnego 

- badanie zasobów 

lokalnych 

Organizacje, 

przedsiębiorcy 
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usługodawcy - ankieta 

w formie papierowa  

i internetowa CAWI 

Badania jakościowe Pogłębiony wywiad 

grupowy 

 pozwoli ocenić, które 

problemy badani 

uważają za 

najistotniejsze 

 

Liderzy lokalnej 

społeczności 

 

Wywiady 

indywidualne 

pozwoli ocenić, które 

problemy badani 

uważają za 

najistotniejsze 

 

Mieszkańcy Gminy 

Bełżyce 

Analiza mediów 

lokalnych 

Prześledzenie działań 

lokalnych 

Strona internetowa 

gminy 

Spacery badawcze Możliwość diagnozy  

i zebrania pomysłów 

bezpośrednio od 

uczestników i w 

oparciu o bezpośrednie 

doświadczenie 

Mieszkańcy Gminy 

Bełżyce 

Konsultacje społeczne Kwestionariusz do 

zbierania opinii 

Weryfikacja 

wypracowanych 

rozwiązań 

Mieszkańcy Gminy 

Bełżyce 

 

5.3 Pozostałe zagadnienia dotyczące diagnozy 

Pytania problemowe: 

 Jakie potrzeby społeczne występują w gminie Bełżyce? 

 Na które z tych potrzeb może odpowiedzieć działalność CUS? 

 Jakie rozwiązania / usługi należy wprowadzić? 

 Jaki potencjał może CUS wykorzystać? 
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Wielkość próby badawczej  

 Jest to określenie liczebności próby, jak liczna ma być próba, aby na podstawie wyników jej 

pomiaru możliwe było wyciąganie wniosków o badanej populacji, wniosków 

charakteryzujących się określoną dokładnością i stopniem pewności. W przypadku 

realizowanej diagnozy próba wynosi w przedziale od 5% do 10% czyli około 700 mieszkańców 

Gminy Bełżyce. 

Zakres podmiotowy badania   

 Gmina Bełżyce, a badaniem zostali objęci jej mieszkańcy. 

Odbiorcy wyników badań  

Odbiorcą jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach. 

5. Pomoc instytucjonalna 

6.1 Wsparcie rodzin 

Tabela 7. Powody udzielenia pomocy rodzinom w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce16 

Liczba rodzin, którym udzielano pomocy i wparcia – ranking 

Powód 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

UBÓSTWO 296 273 233 204 182 

BEZROBOCIE 202 193 157 134 121 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH 

OPIEK-WYCHOWAWCZYCH I 

PROWADZENIA GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO – OGÓŁEM 

127 136 145 122 106 

                                                           
16 Źródło Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach 
w latach 2016-2020 
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W TYM: 

RODZINY NIEPEŁNE 

62 53 21 16 32 

RODZINY WIELODZIETNE 18 17 11 8 8 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 149 148 129 116 95 

DŁUGOTERMINOWA LUB CIĘŻKA 

CHOROBA 

97 103 102 109 101 

POTRZEBA OCHRONY 

MACIERZYŃSTWA 

56 43 42 35 32 

ALKOHOLIZM 32 33 26 24 25 

NARKOMANIA 0 0 0 0 0 

POTRZEBA OCHRONY 

MACIERZYŃSTWA W TYM 

WIELODZIETNOŚĆ 

24 43 15 15 32 

TRUDNOŚCI W 

PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO 

ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU 

KARNEGO 

5 7 6 8 8 

PRZEMOC W RODZINIE 6 6 2 5 4 

ZDARZENIE LOSOWE 2 4 2 2 8 

BEZDOMNOŚĆ 2 2 1 0 0 

SIEROCTWO 0 1 0 1 1 

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stwierdza, 

że rodzina, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczo-opiekuńczych 

powinna otrzymać wsparcie, polegające między innymi na: 
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 Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu  

w rodzinie, 

 Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 

 Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 

 Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

 Dążeniu do reintegracji rodziny, 

 Pomocy w integracji rodziny. 17 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:  

 Pracy z rodziną, 

 Pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

Zgodnie z danymi otrzymanymi od Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach osoby 

i rodziny wymagające wsparcia, otrzymują je w formie pieniężnej i niepieniężnej.  

Do pierwszego rodzaju zaliczają się wszelkiego rodzaju zasiłki stałe, okresowe  

i celowe, a także pomoc pieniężną m.in. na usamodzielnienie czy pokrycie kosztów nauki. 

W latach 2016-2020 z pomocy społecznej skorzystało 2027 rodzin, 4675 osób. 

Tabela 8. Liczba rodzin i osób w rodzinie korzystających z pomocy społecznej w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce18 

 

Rok  Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinie 

2016 468 1191 

2017 402 959 

2018 408 910 

2019 410 910 

2020 339 705 

 

Poniższe wykresy prezentują, jak rozkłada się udział wspomnianych świadczeń. Świadczenia 

pieniężne stanowią ponad 60% wydatkowania. 

                                                           
17 www.gov.pl 
18 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w latach 2016-2020 
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Wykres 8. Zestawienie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce19 

 

Wykres 9. Zestawienie procentowe świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce20 

 

 

Innym rodzajem wsparcia świadczonego na terenie gminy Bełżyce jest wsparcie niepieniężne, 

do którego można zaliczyć: 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze,   

 schronienie,  

                                                           
19 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w latach 2016-2020 
20 Jw. 
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 posiłek, ubranie, 

 inną pomoc,  

 usługi opiekuńcze,  

 sprawienie pogrzebu,  

 pomoc na usamodzielnienie w naturze, 

 uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych (w ramach pomocy  

na usamodzielnienie),  

 pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (w ramach pomocy  

na usamodzielnienie).  

W gminie Bełżyce obserwujemy spadek liczby świadczeń. Może on być spowodowany 

zmianami w polityce państwa związanej z gospodarką i świadczeniami społecznymi („Rodzina 

500+”, Program ,,Dobry Start’’, Karta Dużej Rodziny, ustalenie minimalnej stawki 

godzinowej), a tym samym poprawą jakości życia. 

W roku 2016 weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. To nowy rodzaj 

wsparcia finansowego polskich rodzin. Program Rodzina 500+ to główny instrument polityki 

rodzinnej realizujący trzy główne cele:  

1. Poprawa sytuacji demograficznej,  

2. Redukcja ubóstwa wśród najmłodszych, 

3. Inwestycja w rodzinę. 

W ramach programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie 

wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku 

świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia,  

bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

Wykres 10. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce21 

                                                           
21  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w latach 2016-2020 
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Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą: 

 Rodzice,  

 Opiekunowie prawni (osoby ustanowione przez sąd opiekunami prawnymi dziecka), 

 Opiekunowie faktyczni dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca  

się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu z wnioskiem o adopcję dziecka). 

 

Tabela 9. Liczba osób w rodzinie, którym przyznano świadczenie wychowawcze (w tym dzieci) w latach 2016-2020 w gminie 
Bełżyce22 

ROK LICZBA OSÓB 

WRODZINIEOGÓŁEM 

W TYM DZIECI 

2016 3932 2048 

2017 4233 2197 

2018 4100 2130 

2019 4884 2554 

2020 4071 2528 

 

Wykres 11. Kwota świadczeń wypłacana w ramach świadczenia wychowawczego w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce23 

                                                           
22Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za lata 2016-2020 
23 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w latach 2016-2020 
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Wykres 12.Liczba świadczeń wychowawczych w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce24 

 

Liczba świadczeń wychowawczych z roku na rok wzrasta. W ciągu 4 lat nastąpił przyrost  

o ponad 50%. 

                                                           
24 Jw. 
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Innym świadczeniem, które przyczyniło się do wzrostu dochodów jest świadczenie  

z programu ,,Dobry Start”25 

Program ,,Dobry Start’’ to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. 

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia  

przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają 

świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. 

 

Wykres 13. Zestawienie dotyczące realizacji świadczenia z programu ,,Dobry Start’’ w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce26 

 

 

                                                           
25 www.gov.pl 
26  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w latach 2016-2020 
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Kolejnym z elementów, które miały wpływ na poprawę bytu rodzin jest Karta Dużej 

Rodziny27. Od 1 stycznia 2015 r. rodziny wielodzietne, niezależnie od osiąganych dochodów, 

mogą wystąpić o Kartę Dużej Rodziny. 

To system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, 

jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty 

podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. 

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, 

maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 

18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych i 

rodzinnych domów dziecka. 

Wykres 14. Wnioski rodzin wielodzietnych korzystających z Karty Dużej Rodziny w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce28 

 

Ilość wniosków zdecydowanie wzrosła w 2019 r. Zostało ich złożonych ponad 170. W 2020 r. 

ilość osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Karty Dużej Rodziny, spadła o ponad 

50%. 

                                                           
27Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
28  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w latach 2016-2020 

17
28 31

173

48

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2016 2017 2018 2019 2020

Liczba wydanych kart



 
 

61 
 

Tabela 10. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce29 

2016 2017 2018 2019 2020 

Rodziny z 

dziećmi ogółem 

127 108 135 136 101 

O liczbie osób 1 29 26 50 48 31 

2 53 41 59 58 41 

3 28 26 16 19 18 

4 12 10 6 7 8 

5 4 3 3 3 2 

6 1 2 1 0 1 

7 i więcej 0 0 0 1 0 

Pomimo dużego wsparcia w dalszym ciągu istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju 

świadczenia, a wśród najważniejszych problemów społecznych w rodzinach należy wymienić: 

 Ubóstwo,  

 Bezrobocie,  

 Niepełnosprawność,  

 Długotrwałą lub ciężką chorobę,  

 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,  

 Alkoholizm,  

 Potrzebę ochrony macierzyństwa, 

 Bezdomność,  

 Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,  

                                                           
29  Sprawozdanie z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach w latach 
2016-2020 
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 Zdarzenia losowe,  

 Przemoc w rodzinie. 

 

6.2 Zasoby ludzkie Ośrodka Pomocy Społecznej 

Tabela 11. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej w latach 2016-2020 w gminie 
Bełżyce30 

ROK 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba 

pracowników-

ogółem 

17 20 21 23 22 

Pracownicy socjalni 

– ogółem 

7 7 7 7 7 

Pracownicy 

wykonujący usługi 

opiekuńcze 

0 0 1 2 0 

Pozostali 

pracownicy 

9 12 11 12 12 

Aspirant pracy 

socjalnej 

0 0 1 1 1 

Dyrektor, kierownik 1 1 1 1 1 

Asystent rodziny to osoba, która: 

 towarzyszy rodzinie, szczególnie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań  

w trudnej sytuacji życiowej. Pracuje również z rodzinami dzieci  

z niepełnosprawnościami i kobietami w ciąży, 

 pomaga i wspiera w pokonywaniu trudności tak, aby rodzina w przyszłości potrafiła 

samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami, 

                                                           
30 Sprawozdanie roczne Ośrodka Pomocy Społecznej 
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 jest doradcą rodziny, odnajduje mocne strony, pomaga wykorzystać posiadane zasoby 

rodziny, które pozwolą na pokonanie trudności, 

 motywuje do podejmowania działań oraz wspiera w realizacji wyznaczonych, realnych 

celów, 

 koncentruje się na wspieraniu rodziny, towarzyszeniu w rozwoju jego członkom  

oraz pedagogizacji rodziców, czyli dostarczaniu im wiedzy związanej z wychowaniem 

dzieci (pracuje zwłaszcza nad poprawą umiejętności opiekuńczo-wychowawczych). 

 

Tabela 12. Liczba Asystentów Rodziny w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce31 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba 

asystentów 

1 1 1 1 1 

Liczba osób korzystających z pomocy asystenta w latach 2016-2020 wzrosła i utrzymuje  

się na stałym poziomie. W chwili obecnej na jednego asystenta przypada 16 rodzin. 

 

W związku z tym, istnieje zapotrzebowanie na zwiększenie liczby asystentów  

lub znalezienie alternatywnego rozwiązania np. poprzez zwiększenie ilości specjalistów takich 

jak np. psycholog, opiekun osoby starszej czy niepełnosprawnej. 

Wykres 15.Liczba rodzin objęta pieczą Asystenta rodziny w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce32 

 

                                                           
31 Sprawozdanie z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach w latach 2016-
2020 
32 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2016-2020 
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Reasumując, należy stwierdzić, iż na obszarze diagnozowanej gminy konieczne jest 

podjęcie działań dążących do zwiększenia liczby asystentów rodziny. Zapewnienie takich usług 

pozwoli na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wynikającemu z zagrożeń dla rodzin 

jakimi są choroba uniemożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie, niezaradność życiowa, 

patologie takie jak alkoholizm w rodzinie, przemoc w rodzinie czy zaburzenia funkcjonalne 

rodziny.  

 

Kontrakt socjalny 

Jak widzimy na powyższych wykresach liczba osób korzystających z pomocy na przestrzeni 

ostatnich czterech lat zdecydowanie spadła. Natomiast nadal ta wartość wynosi ponad 100 

rodzin. 

W celu poprawy sytuacji życiowej mieszkańców gminy Bełżyce podejmowane są różne 

działania, jednym z nich jest kontrakt socjalny. Jest to pisemna umowa z osobą ubiegającą  

się o pomoc. Umowa określa uprawnienia i zobowiązania stron umowy. Zawieranie kontraktów 

ma w założeniu doprowadzić do spadku liczby beneficjentów pomocy społecznej. Występują 

2 rodzaje kontraktów: 

 Kontrakt socjalny A – Kontrakt zawarty w celu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej 

osoby lub rodziny, 

 Kontrakt socjalny B – Kontrakt zawarty w celu wzmocnienia aktywności  

i samodzielności życiowej, zawodowej osoby lub zawarty w celu przeciwdziałania  

jej wykluczeniu społecznemu. 
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Tabela 13. Liczba kontraktów i osób objętych kontraktem w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce33 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba 

kontraktów  

Liczba 

osób  

Liczba 

kontraktów 

Liczba 

osób 

Liczba 

kontraktów  

Liczba 

osób 

Liczba 

kontraktów  

Liczba 

osób 

Liczba 

kontraktów  

Liczba 

osób 

Kontrakt 

socjalny 

część A 

59 65 55 69 49 49 20 23 10 10 

Kontrakt 

socjalny 

część B 

0 0 20 20 1 1 0 0 0 00 

 

Istotne znaczenie ma też praca socjalna, czyli działalność zawodowa mająca na celu pomoc 

osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania  

w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi (art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej). 

 

Tabela 14. Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce34 

 

LICZBA RODZIN 

ROK OGÓŁEM w tym NA WSI  LICZBA OSÓB W RODZINACH 

2016 98 59 161 

2017 33 21 59 

2018 56 21 114 

2019 103 53 241 

2020 69 35 134 

                                                           
33 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach w 
latach 2016-2020 
34  Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach w 
latach 2016-2020 
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6. Diagnoza występujących problemów społecznych 

 

 

7.1 Bezrobocie  

Bezrobocie  – rozumiane jako zjawisko towarzyszące gospodarce rynkowej, 

oznaczające brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do jej wykonywania i deklarujących 

chęć jej podjęcia – na przestrzeni ostatnich lat stało się w Polsce jednym z głównych problemów 

społecznych. 

W gminie Bełżyce biorąc pod uwagę liczbę rodzin korzystających z pomocy w związku  

z bezrobociem, zjawisko to ma tendencję spadkową. W 2016 r. z pomocy korzystało prawie 

600 osób natomiast w roku 2020 – spadek o prawie 50% – 314 osób. 

 

Wykres 16. Liczba rodzin objętych pomocą z powodu bezrobocia w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce35 

 

 

                                                           
35 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach w 
latach 2016-2020 
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Liczba rodzin 202 193 157 134 121
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Wykres 17. Liczba osób bezrobotnych w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce36 

36 

 

 

Bariery na rynku pracy: 

 

 Przeciwwskazania zdrowotne, 

 Brak lub niskie wykształcenie, 

 Brak znajomości języków obcych, 

 Brak doświadczenia zawodowego, 

 Brak uprawnień / kwalifikacji zawodowych przydatnych na lokalnym rynku pracy, 

 Utrudniony dojazd / dotarcie do miejsca pracy, 

 Brak środków finansowych na aktywne poszukiwanie pracy, 

 Bariery wewnętrzne, 

 Brak umiejętności w poszukiwaniu pracy. 

 

W latach 2016-2019 mogliśmy obserwować tendencję spadkową bezrobocia w gminie Bełżyce. 

Od 2020 r. liczba osób bezrobotnych wzrosła. 

 

 

                                                           
36  Dane statystyczne GUS 
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7.2 Bezdomność 

Według ustawy o pomocy społecznej osoba bezdomna to osoba niezamieszkująca  

w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym 

zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, 

a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, 

w którym nie ma możliwości zamieszkania. 

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku 

dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (art. 48a 

ww. ustawy).  

Noclegownia świadczy bezdomnym tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego,  

w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia  

i zdrowia. 

Ogrzewalnia umożliwia pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w co najmniej 

miejsce siedzące, nie gwarantuje miejsc do spania. 

Wykres 18. Liczba osób korzystająca z pomocy społecznej z powodu bezdomności w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce37 

 

 

Możemy wyodrębnić cztery kategorie osób bezdomnych: 

                                                           
37 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach w 
latach 2016-2020 
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 Zdolni do samodzielności życiowej bezdomni z przymusu, 

 Niezdolni do samodzielności życiowej bezdomni z przymusu, 

 Zdolni do samodzielności życiowej bezdomni z wyboru, 

 Niezdolni do samodzielności życiowej bezdomni z wyboru. 

 

Przyczyny bezdomności: 

 Własny wybór człowieka, 

 Choroba psychiczna,  

 Alkoholizm lub zażywanie innych używek (w tym narkotyki),  

 Bezrobocie, 

 Brak środków finansowych, 

 Konflikty w rodzinie,  

 Niekorzystne warunki życia w okresie dzieciństwa, 

 Pogłębiające się ubóstwo, 

 Brak oparcia społecznego. 

 

Główne problemy osób bezdomnych: 

 Problemy mieszkaniowe, 

 Wykluczenie społeczne, 

 Zerwane więzi rodzinne, 

 Problemy materialne, 

 Problemy zdrowotne, 

 Problemy z prawem. 

 

 

7.3 Sieroctwo 

 Sieroctwo to fakt nieposiadania przez kogoś obojga rodziców (sierota zupełna) lub 

jednego rodzica (półsierota), braku innych opiekunów (odpowiedzialnych za wychowanie) 

bądź w ogóle jakichkolwiek krewnych. Sierota to osoba niemająca wymienionych członków 

rodziny. 
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Wykres 19. Liczba osób korzystająca z pomocy społecznej z powodu sieroctwa w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce38 

 

 

7.4 Osoby zwolnione z zakładu karnego 

 

Pomoc postpenitencjarna, czyli pomoc dotycząca okresu po odbyciu kary pozbawienia 

wolności, kierowana jest do osób mających trudności po opuszczeniu zakładu karnego. Osoby 

po wyjściu z więzienia mogą liczyć zarówno na pomoc pieniężną, jak i niepieniężną. 

 

Wykres 20. Liczba rodzin korzystająca z pomocy społecznej z powodu trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce39 

 

                                                           
38 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach w 
latach 2016-2020 
39 Jw. 
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Tabela 15. Liczba osób w rodzinach korzystająca z pomocy społecznej z powodu trudności w przystosowaniu się do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce40 

 

LICZBA RODZIN 

Rok Ogółem W tym na wsi Liczba osób w 

rodzinach 

2016 5 2 6 

2017 7 2 14 

2018 6 4 6 

2019 8 2 9 

2020 8 2 12 

 

7.5 Uzależnienia 

 

Uzależnienie od alkoholu stanowi ogromny problem, nie tylko dla samej osoby, która 

na nie cierpi, ale także dla jego rodziny, przyjaciół i bliskich.  

 

Skutki, które wynikają z tego zagrożenia to: 

 Niedostateczna sytuacja materialna rodziny, 

 Rozkład życia rodzinnego,  

 Nieodpowiednia opieka nad dziećmi,  

 Błędy wychowawcze rodziców, 

 Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego 

 Zaburzenia funkcjonalne rodziny  

 Rozpad dotychczasowej rodziny, sprawy rozwodowe,  

 Utrata więzi rodzinnych,  

                                                           
40 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2016-2020 
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 Demoralizacja w rodzinie,  

 Zanikanie troski o byt dzieci, 

 Nieprawidłowy rozwój dzieci. 

 

Duże znaczenie w rodzinach nabiera wzorzec picia alkoholu i niekorzystny wpływ rozbieżności 

między zachowaniem rodziców a wymaganiami stawianymi wobec dziecka. Brak kontroli ze 

strony rodziców i stosowanie niewłaściwych metod wychowawczych.       

W wielu środowiskach daje się zauważyć zjawisko "dziedziczenia" alkoholizmu. Zjawisko 

nadużywania alkoholu jest bardzo skomplikowane, ponieważ obok alkoholizmu występują 

także inne elementy takie jak problemy wychowawcze i zdrowotne, komunikacyjne między 

członkami rodziny i bieda. 

 

W gminie Bełżyce, czynnościami zmierzającymi do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, a także inicjowaniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

Leczenie choroby alkoholowej to długotrwała terapia, której celem jest zmotywowanie chorego 

do pokonania nałogu i nauka dobrych zachowań abstynenckich. Może ona obejmować: 

 Spotkania grupowe (ćwiczenia i zadania rozwijające umiejętności społeczne, uczące 

pokonywania trudności bez sięgania po alkohol), 

 Wsparcie grupy AA, 

 Spotkania indywidualne z psychologiem, 

 Treningi (kontrolowania złości, umiejętności społecznych, kontaktów 

interpersonalnych), 

 Warsztaty terapeutyczne. 
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Tabela 16. Przyczyny przyznania pomocy – Alkoholizm w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce41 

 

LICZBA RODZIN 

ROK OGÓŁEM  W TYM NA WSI LICZBA OSÓB W 

RODZINIE 

2016 32 11 44 

2017 33 13 61 

2018 26 10 42 

2019 24 12 38 

2020 25 12 33 

 

Wykres 21. Liczba rodzin objęta wsparciem z powodu alkoholizmu w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce42 

 

 

 

                                                           
41Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach w latach 
2016-2020 
42 jw. 
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Wykres 22. Udział mieszkańców wsi w liczbie otrzymujących świadczenia z powodu alkoholizmu w latach 2016-2020 w 
gminie Bełżyce43 

 

 

 

Tabela 17. Przyczyny przyznania pomocy - Narkomania w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce44 

LICZBA RODZIN 

ROK OGÓŁEM  W TYM NA WSI LICZBA OSÓB W 

RODZINIE 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 0 0 0 

2019 0 0 0 

2020 0 0 0 

 

                                                           
43Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach w latach 
2016-2020 
44 Jw. 
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7.6 Osoby niepełnosprawne 

Osobą niepełnosprawną zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest osoba, która posiada stosowne 

orzeczenie45. Orzeczenie o niepełnosprawności to dokument, który potwierdza, że dana osoba 

jest niepełnosprawna. Jest to dokument imienny — wydawany dla jednej, konkretnej osoby. 

Niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych  

z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności 

powodująca niezdolność do pracy. Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, 

umiarkowany i znaczny. 

Problemy z którymi najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne to: 

 bariery architektoniczne (m.in. niedostosowana infrastruktura w miejscu 

zamieszkania) 

 problemy finansowe 

 ograniczone możliwości protezowania i zakupu sprzętu ułatwiającego komunikowanie 

się i samoobsługę 

 brak pracy 

 brak akceptacji, nietolerancja 

 niewystarczający dostęp do opieki lekarskiej i rehabilitacji 

 izolacja społeczna, ograniczenie kontaktów społecznych, towarzyskich 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 
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Tabela 18. Ilość wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce46 

 

ROK 

Osoby zaliczone do osób 

niepełnosprawnych (do 16 r. 

ż.) 

Osoby zaliczone do osób 

niepełnosprawnych 

(powyżej 16 r. ż.) 

2016 43 132 

2017 53 184 

2018 150 199 

2019 39 176 

2020 51 158 

 

Wykres 23. Suma wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce47 

 

 

 

                                                           
46 Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności 
47 Źródło jw. 
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Wykres 24. Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu niepełnosprawności w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce48 

 

 

Wykres 25. Liczba osób w rodzinie korzystająca z pomocy z powodu niepełnosprawności w latach 2016-2020 w gminie 
Bełżyce49 

 

 

 

                                                           
48 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach w 
latach 2016-2020 
49 jw. 
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Tabela 19. Liczba i kwota świadczeń- zasiłki okresowe dla osób niepełnosprawnych w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce50 

 

ROK Liczba świadczeń  Kwota świadczenia 

2016 109 27112 

2017 96 25 177 

2018 77 12 991 

2019 44 8 842 

2020 59 18 848 

 

7.7 Ubóstwo 

 

W zestawieniu dotyczącym powodów udzielania pomocy ubóstwo znajduje się na 

pierwszym miejscu. 

Unia Europejska posługuje się następującymi definicjami ubóstwa: 

 

Ubóstwo absolutne lub skrajne oznacza, że ludzie nie mają podstawowych środków 

niezbędnych do życia. Na przykład głodują, nie mają czystej wody, odpowiedniego miejsca  

do mieszkania, wystarczającej odzieży czy leków i walczą o przetrwanie. 

Ubóstwo względne występuje wtedy, gdy poziom życia i dochodów niektórych osób znacznie 

odbiega od ogólnej normy kraju lub regionu, w którym żyją. Osoby te walczą o to, by żyć 

normalnie i uczestniczyć w zwykłym życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym. 

Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – za zagrożone uznaje się osoby  

i rodziny, które żyją w ubóstwie względnym lub w poważnym niedostatku materialnym  

lub wykazujące bardzo niską intensywność pracy. 

 

                                                           
50 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w latach 2016-2020 
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Tabela 20.Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu ubóstwa w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce51 

 

LICZBA RODZIN 

ROK OGÓŁEM W TYM NA WSI LICZBA OSÓB W 

RODZINACH 

2016 296 151 734 

2017 273 140 629 

2018 233 129 518 

2019 204 109 413 

2020 182 100 359 

 

Wykres 26.Udział mieszkańców wsi w liczbie otrzymujących świadczenia z powodu ubóstwa w latach 2016-2020 w gminie 
Bełżyce52 

 

 

 

 

                                                           
51 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach w 
latach 2016-2020 
52 jw. 
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Wykres 27. Liczba rodzin, którym udzielono pomocy w formie posiłku w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce53 

 

 

 

Wykres 28.Liczba świadczeń oraz kwota świadczeń w ramach formy pomocy Posiłek w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce53 

 

 

                                                           
53 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach w 
latach 2016-2020 
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7.8 Seniorzy 

Do grupy seniorów zaliczono osoby w wieku 60+ dla kobiet oraz 65+ dla mężczyzn. 

Podział taki wynika z przyjęcia, iż wiek poprodukcyjny dla kobiet to 60 lat, zaś dla mężczyzn 

to 65 lat. Podział taki stosowany jest również w statystykach prowadzonych przez Gminne 

Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Systematyczne zwiększanie się udziału osób w wieku poprodukcyjnym (we wszystkich 

jednostkach, we wszystkich latach) jest spowodowane zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. 

Wiąże się z tym z tym zjawiskiem zwiększenie potrzeb w zakresie zapewnienia opieki osobom 

starszym i pomocy opiekunom osób starszych. 

Na podstawie zgromadzonych danych należy zaznaczyć, iż rosnąca liczba seniorów wymagać 

będzie działań o charakterze ciągłym. Warto zwrócić uwagę na przeważającą liczbę kobiet 

wśród seniorów. 

 

Wykres 29. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce54 
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Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie 

można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do 

umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne  

na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających  

z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.  Organizacja domu pomocy społecznej, 

zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, 

intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej 

i psychicznej sprawności. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. 

 

Wykres 30. Liczba osób, za które gmina opłaca pobyt w domu pomocy społecznej w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce55 
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Wykres 31.Liczba świadczeń w ramach odpłatności gminy Bełżyce za pobyt w domu pomocy społecznej w latach 2016-2020 
w gminie Bełżyce56 

 

 

Wykres 32.Kwota świadczeń w ramach odpłatności gminy Bełżyce za pobyt w domu pomocy społecznej w latach 2016-2020 
w gminie Bełżyce57 

 

 

 

 

                                                           
56 J.w. 
57 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w latach 2016-2020 

270

311

300 300

321

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

2016 2017 2018 2019 2020

604596
642971

740646

907918 918990

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

2016 2017 2018 2019 2020



 
 

84 
 

Opieka 75+ 

Program „Opieka 75+” realizowany jest od stycznia 2018 r. i jest adresowany do gmin: 

miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi 

opiekuńcze samodzielnie. 

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych,  

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. 

Gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie  

w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób  

w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania.  

 

 

Wykres 33.Liczba osób 70 lat i więcej w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce58 
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Wykres 34.Liczba osób 70 lat  i więcej z podziałem na płeć w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce59 

 

 

Wykres 35. Liczba osób objęta programem ,,Opieka 75+’’ w latach 2018-2020 w gminie Bełżyce60 
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Wykres 36.Środki wydatkowane w ramach programu ,,Opieka 75+’’ w latach 2018-2020 w gminie Bełżyce61 

 

Jak widzimy na powyższych wykresach, część osób korzysta ze wsparcia domów pomocy 

społecznej. Inni pozostają pod opieką najbliższej rodziny lub żyją samotnie. Rodziny,  

w których pod opieką znajdują się osoby starsze, szczególnie te wymagające całodobowej 

opieki, własnymi siłami zaspokajają potrzebę sprawowania opieki, jednakże zapewnienie  

im pomocy doraźnej w postaci czasowego zastępstwa dla opiekuna faktycznego bądź pomoc  

w postaci kształcenia z zakresu pielęgnacji czy pierwszej pomocy ułatwi im oraz ich 

podopiecznym codzienne życie. 

 

7.9 Przemoc w rodzinie 

 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 

zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 

11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,  

w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające 

ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich 
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zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą. 

 

Wykres 37.Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce62 

 

Osobą dotkniętą przemocą w rodzinie może być każdy, a w szczególności: 

 współmałżonkowie, 

 partnerzy w związkach nieformalnych, 

 dzieci, 

 osoby starsze, 

 osoby niepełnosprawne. 

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to: 

 Przemoc fizyczna, np. bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie. 

 Przemoc psychiczna, np. obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, szydzenie, 

okazywanie braku szacunku, poniżanie w obecności innych osób, kontrolowanie         

i ograniczanie kontaktu z bliskimi, poddawanie stałej krytyce. 

 Przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie 

nieakceptowanych zachowań seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi. 

 Inny rodzaj zachowań, np. zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków 

finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb 
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materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie 

sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która  

z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić 

swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków 

odurzających, substancji psychotropowych lub leków. 

 

Niebieska karta 

 

Niebieska Karta to procedura mająca zapewnić bezpieczeństwo osobie, wobec której 

stosowana jest przemoc w rodzinie. Rozpoczynana jest wypełnieniem formularza Niebieska 

Karta - A np. przez funkcjonariusza policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia lub 

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Należy pamiętać, że każda osoba doznająca przemocy ma prawo do uzyskania bezpłatnej 

pomocy ze strony właściwych służb i instytucji, w takich formach jak: 

1. Interwencja kryzysowa i wsparcie; 

2. Poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, zawodowe, rodzinne; 

3. Badanie lekarskie w celu ustalenia uszkodzeń ciała związanych z użyciem 

przemocy domowej oraz wydanie stosownego zaświadczenia lekarskiego; 

4. Bezpieczne schronienie; 

5. Ochrona przed dalszym krzywdzeniem poprzez uniemożliwienie osobom 

stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz 

kontaktowania się i zbliżania; 

6. Pomoc w uzyskaniu mieszkania socjalnego. 
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Wykres 38.Liczba wszczętych procedur ,,Niebieskiej Karty’’ w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce63 

 

 

Wykres 39.Liczba rodzin objęta pomocą z powodu przemocy domowej w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce64 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w latach 2016-2020 
64Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w latach 2016-2020 

33

15

68

38

23

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

Liczba rodzin 6 6 2 5 4

Liczba osób w rodzinie 21 15 7 14 10

0

5

10

15

20

25

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie



 
 

90 
 

Wykres 40.Udział mieszkańców wsi w liczbie rodzin objętych pomocą z powodu przemocy domowej w latach 2016-2020 w 
gminie Bełżyce65 

 

 

Bezradność jest jednym z objawów zaburzenia systemu rodzinnego. Przejawia się ona 

trudnościami w wychowywaniu. Dzieci w takich sytuacjach najczęściej zaczynają prezentować 

agresywne zachowania. 

Istotne jest, aby w tej sytuacji wspierać rodziny tak aby mogły odbudować prawidłowe relacje 

oraz umocnić własne podstawy rodzicielskie. Dlatego tak ważne jest, aby udzielić pomocy  

na jak najwcześniejszym etapie. Ogromne znaczenie zatem mają działania profilaktyczno- 

ochronne. 

Dużą cześć osób, które zgłaszają się do Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią rodziny  

z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z innymi dysfunkcjami 

takimi jak:  

 uzależnienie od alkoholu, 

 przemoc domowa,  

 zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych,  
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 problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich,  

 zawodowych wyrażające się m.in. w postaci niedojrzałości emocjonalnej, 

 problemach we współżyciu z ludźmi,  

 trudnościach adaptacyjnych,  

 niezaradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego,  

 problemy wychowawczymi w szkole (bunt, agresja, konflikty, łamania przez 

dzieci i młodzież panujących obyczajów, norm, wartości). 

 

Działania w celu poprawy funkcjonowania rodziny to: 

 

a) analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 

b) rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 

c) wzmocnienie roli i funkcji rodziny; 

d) pomoc w integracji rodziny 

e) podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

f) przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. 
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Wykres 41.Liczba rodzin objętych pomocą z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, w tym rodziny niepełne oraz wielodzietne w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce66 

 

 

Sytuacje kryzysowe to trudne doświadczenia często przekraczające możliwości samodzielnego 

poradzenia sobie. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań 

podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji 

kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia 

sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej 

niewydolności psychospołecznej.  Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny  

bez względu na posiadany dochód. 
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Wykres 42.Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce67 

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych  

w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów68. Na 

podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych  

do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie  

to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób 

spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe). 
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Wykres 43.Liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce69 

 

 

Wykres 44.Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce70 
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Wykres 45. Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce71 

 

Możemy zaobserwować pozytywny trend, liczba osób korzystających z funduszu 

alimentacyjnego spada z roku na rok. 

 

7. Pomoc instytucjonalna 

 

8.1 Pomoc społeczna  

Jedną z form świadczenia pomocy są zasiłki, czyli świadczenie pieniężne lub materialne 

wypłacane przez instytucje państwa i organizacje non-profit ich beneficjentom. Żeby 

zaobserwować w których obszarach konieczna jest dodatkowa pomoc, poniżej została 

zaprezentowana analiza wydatkowania w Gminie Bełżyce w latach 2016-2020. 

 

Rodzaje zasiłków: 

 zasiłek stały 
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 zasiłek okresowy 

 zasiłek opiekuńczy w tym: 

- zasiłek pielęgnacyjny 

- specjalny zasiłek opiekuńczy 

- zasiłek dla opiekuna 

- świadczenie pielęgnacyjne 

 zasiłek rodzinny 

 

 

Zasiłek stały przysługuje: 

 

 pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku  

lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy  

od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

 

 pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku  

lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jak również dochód  

na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Wykres 46. Liczba rodzin pobierająca zasiłek stały w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce72 

                                                           
72 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach w 
latach 2016-2020 

2016 2017 2018 2019 2020

zasiłek stały 83 92 92 80 70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



 
 

97 
 

 

Jak możemy zauważyć na wykresie powyżej, liczba rodzin korzystających z zasiłku stałego 

utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2018 roku kwota wydatkowania była na najwyższym 

poziomie 509 238 zł. 

Wykres 47. Wydatkowana kwota na zasiłek okresowy w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce 

 

Zasiłek okresowy  

 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń  

z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 

 

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej; 

2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 73 

 

 

Wykres 48. Liczba rodzin pobierająca zasiłek okresowy w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce74 
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Wykres 49. Wydatkowana kwota na zasiłki okresowe w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce75 
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Zasiłki opiekuńcze 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków 

wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osoby w związku z niezdolnością 

do samodzielnej egzystencji. 76 

 

Wykres 50. Liczba świadczeń przyznanych w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce77 

 

 

 

Tabela 21. Zasiłek pielęgnacyjny w latach 2016-2020 – szczegóły78 

 

 Liczba świadczeń 

Nazwa 2016 2017 2018 2019 2020 

Zasiłek pielęgnacyjny – dla niepełnosprawnego 

dziecka 

892 739 744 739 668 

Zasiłek pielęgnacyjny -osobie niepełnosprawnej w 

wieku powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

2415 2453 2332 2230 2186 

                                                           
76 Dz.U. z 2019 r. poz. 645 
77 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za lata 2016-2020 
78 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach w 
latach 2016-2020 

2016 2017 2018 2019 2020
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Zasiłek pielęgnacyjny – osobie, która ukończyła 75 

lat 

50 39 48 40 35 

Zasiłek pielęgnacyjny – osobie niepełnosprawnej w 

wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się 

orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność 

powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia 

1008 958 962 980 938 

 

 

 

Wykres 51. Liczba świadczeń- zestawienie porównawcze lata 2016-202079 

 

 

                                                           
79 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za lata 2016-2020 
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Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

przysługuje: 

1) matce lub ojcu; 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka; 

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej; 

4) innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny,  

z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  

w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  

i edukacji. 80  

 

Wykres 52.Liczba świadczeń pielęgnacyjnych w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce81 

 

 

                                                           
80 Dz.U. z 2019 r. poz. 645 
81 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach w 
latach 2016-2020 

2016 2017 2018 2019 2020

Świadczenie pielęgnacyjne 416 382 415 438 397
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Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący osobom, na których zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy  

(Dz. U. z 2012r., poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują  

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej 

opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  

albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej  

lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

 

Wykres 53. Liczba świadczeń: specjalny zasiłek opiekuńczy w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce82 

 

Wykres 54. Zestawienie świadczeń opiekuńczych w latach 216-2020 w gminie Bełżyce83 

                                                           
82 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za lata 2016-2020  
83 Jw. 
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Tabela 22. Zestawienie kwotowe wydatków na świadczenia opiekuńcze w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce84 

Rodzaj świadczenia  Wydatki 

2016 

Zasiłek pielęgnacyjny 682533,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy  90765,00 

Świadczenie pielęgnacyjne 540063,00 

2017 

Zasiłek pielęgnacyjny 640917,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy  118672,00 

Świadczenie pielęgnacyjne 53577,00 

2018 

Zasiłek pielęgnacyjny 645706,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy  124079,00 

Świadczenie pielęgnacyjne 613347,00 

2019 

                                                           
84 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za lata 2016-2020 
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Zasiłek pielęgnacyjny 755445,98 

Specjalny zasiłek opiekuńczy  178138,70 

Świadczenie pielęgnacyjne 693149,80 

2020 

Zasiłek pielęgnacyjny 852988,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy  133920,00 

Świadczenie pielęgnacyjne 936606,00 

 

Zasiłek dla opiekuna 

 

Zasiłek przysługuje osobie, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło 

z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw pozycja 1548 oraz 

z 2013 roku pozycja 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:  

 za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014r., w których osoba spełniała warunki 

do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 

grudnia 2012 roku (Dziennik Ustaw z 2006 roku, numer 139, pozycja 992, 

z późniejszymi zmianami),  

 od 15 maja 2014r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia 

pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku. 

 Zasiłek dla opiekuna za okres od dnia 15 maja 2014 r. przyznaje się w oparciu o rodziny 

wywiad środowiskowy. 85 

                                                           
85 Dz.U.2020.1297 
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Zasady przyznawania zasiłku dla opiekuna: 

Zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje 

osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności: 

 jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 

 opiekun zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego, 

 małżonkowie rolników lub domownicy zaprzestali prowadzenia przez  

nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie 

rolnym. 

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, 

przysługuje zasiłek dla opiekuna, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu lub 

gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. 

Wykres 55. Liczba przyznanych świadczeń w ramach zasiłku dla opiekuna w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce86 

 

                                                           
86 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za lata 2016-2020 
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Zasiłek celowy  

Zasiłek celowy stanowi fakultatywne, jednorazowe świadczenie socjalne w celu 

zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. Takich jak: 

 zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego  

 pokrycie kosztów leczenia (w całości lub częściowo) 

 drobnych remontów, napraw w mieszkaniu  

 koszt pogrzebu 

 świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty  

w wyniku zdarzenia losowego 

 świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty  

w wyniku klęski żywiołowej lub ekologiczne. 

 

Wykres 56. Liczba osób w rodzinach pobierających zasiłek celowy w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce87 

 

Wykres 57.Kwota wypłacanych zasiłków celowych w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce88 

                                                           
87 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za lata 2016-2020 
88 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach w 
latach 2016-2020 
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Specjalny zasiłek celowy 

Specjalny zasiłek celowy może być przyznane w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe -  

w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub rodziny. 

Wykres 58. Liczba osób, którym przyznano specjalny zasiłek celowy w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce89 

 

 

 

Wykres 59. Kwota wydatkowana na wypłatę specjalnych zasiłków celowych w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce90 

                                                           
89 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za lata 2016-2020 
90 Jw. 
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Zasiłek rodzinny 

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.  

 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli 

wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka); 

3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców  

w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową 

prawa do alimentów z ich strony). 

 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez 

dziecko: 

 - 18 roku życia lub 
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 - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 

 - 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki 

w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 

Tabela 23. Wydatki w ramach zasiłku rodzinnego z dodatkami w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce91 

Rok Wydatki 

2016 1757454,67 

2017 1877673,53 

2018 1944682,88 

2019 1746442,48 

2020 1434023,00 

 

 

Wykres 60. Liczba przyznanych zasiłków wraz z dodatkami w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce92 

 

 

                                                           
91 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za lata 2016-2020 
92 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w latach 2016-2020 
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8.2 Dodatek mieszkaniowy 

 

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności  

w wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych. 

Dodatek przysługuje: 

 najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 

 osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje  

im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, 

 osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach 

stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, 

 innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego  

i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, 

 innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego  

i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, 

 osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym  

na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 

 

Wykres 61. Ilość gospodarstw domowych, który przyznano dodatek mieszkaniowy w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce93 

 

 

Wykres 62. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce94 

                                                           
93 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w latach 2016-2020 
94 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w latach 2016-2020 
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8.3 Dodatek energetyczny 

Świadczenie przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest 

stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  

z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

 

Wykres 63. Liczba gospodarstw domowych, które skorzystały z dodatku energetycznego w latach 2016-2020 w gminie 
Bełżyce95 

 

Wykres 64. Kwota wypłaconych świadczeń w ramach dodatku energetycznego w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce96 

                                                           
95 Jw. 
96Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach w latach 
2016-2020 
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8.4 Pozostałe formy wsparcia 

 

Wykres 65. Liczba osób niepełnosprawnych, którym przyznano zasiłek okresowy w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce97 

 

 

                                                           
97 Jw. 
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Wykres 66. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce98 

 

 

 

Wykres 67. Liczba rodzin korzystająca z poradnictwa specjalistycznego w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce99 

 

 

                                                           
98 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach w 
latach 2016-2020 
99 Jw. 
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Wykres 68. Liczba osób w rodzinach korzystających z poradnictwa specjalnego w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce100 

 

 

 

Tabela 24. Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 
2016-2020 w gminie Bełżyce101 

ROK  LICZBA OSÓB 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

 

 

 

 

                                                           
100 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w latach 2016-2020 
101 Jw. 

0 0

79 78

44

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2016 2017 2018 2019 2020



 
 

115 
 

 

 

Wykres 69. Liczba rodzin, którym przyznano pomoc na sprawienie pogrzebu w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce102 

 

 

8.5 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach 

Poradnia świadczy usługi w zakresie diagnozy i terapii psychologicznej, logopedycznej, 

integracji sensorycznej, orzecznictwa, opiniowania oraz doradztwa zawodowego. Realizuje 

program ,,Za Życiem’’ w ramach, którego oprócz ww. odbywają się zajęcia rehabilitacji, 

aquaterapii, hipoterapii. 

Podopieczni poradni to dzieci w wieku od kilku miesięcy do uczniów szkół 

ponadpodstawowych oraz młodzież nie ucząca się z terenu działania poradni w wieku  

do 18 roku życia. 

Czas oczekiwania na wizytę do: 

 logopedy 1 miesiąc 

 psychologa 4-5 miesięcy 

                                                           
102  Sprawozdanie roczne Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach 2016-2020 
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 pedagoga 3 miesiące 

 

Poradnia zatrudnia: 

 5 psychologów w pełnym wymiarze tj. 20 godz./tyg. 

 2 pedagogów w pełnym wymiarze tj. 20 godz./tyg. 

 2 logopedów w pełnym wymiarze tj. 20godz./tyg. 

Poradnia posiada: 

 5 gabinetów 

 salę rehabilitacyjną oraz do prowadzenia zajęć z zakresu terapii sensorycznej 

 salę konferencyjną 

 

W latach 2016-2020 z Poradni skorzystało 2826 osób. 

 

Tabela 25. Liczba osób korzystających z Poradni w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce103 

Rok Ilość osób 

2016 593 

2017 447 

2018 613 

2019 698 

2020 448 

 

 

                                                           
103 Sprawozdanie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach 2016-2020 
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8. Edukacja 

 

Edukacja jest ważnym elementem każdej społeczności. Na terenie gminy Bełżyce 

istnieje rozbudowane zaplecze dydaktyczne zapewniające edukację na każdym poziomie 

nauczania. Placówki zostały omówione w jednym z poprzednich rozdziałów. 

9.1 Sytuacja demograficzna 

W gminie Bełżyce obserwujemy tendencję do spadku przyrostu naturalnego. 

 

Wykres 70. Dzieci do 4 roku życia w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce104 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 Główny Urząd Statystyczny Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w latach 
2016-2020 
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Wykres 71. Podział dzieci w wieku 0-4 lat ze względu na płeć w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce105 

 

 

Wykres 72. Liczba dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 9 lat w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce106 
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Wykres 73. Liczba dzieci według płci w przedziale wiekowym od 9 do 15 lat w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce107 

 

 

Wykres 74. Liczba dzieci ze względu na płć w przedziale wiekowym 10-14 lat w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce108 

                                                           
107 Główny Urząd Statystyczny Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w latach 
2016-2020 
108 Jw. 
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Wykres 75. Dzieci w przedziale wiekowym 10-14 lat w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce109 

 

 

Wykres 76. Liczba dzieci w wieku 15-17 lat z uwzględnieniem płci w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce110 
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110 Jw. 
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Wykres 77. Liczba dzieci w przedziale wiekowym 15-17 lat w katach 2016-2020 w gminie Bełżyce111 

 

 

 

 

                                                           
111 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w latach 2016-2020 
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9.2 Pomoc szkolna 

Tabela 26. Liczba uczniów w szkołach w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce112 

 

 

rok szkolny 

 

szkoła/gimnazjum                

(w tym SP Wronów) 

oddziały przedszkolne przy 

szkołach w tym Wronów/ 

przedszkole/ przedszkola 

niepubliczne 

2016/2017 1108 480 

2017/2018 1101 495 

2018/2019 1147 497 

2019/2020 1019 514 

2020/2021 1028 513 

 

Wykres 78. Liczba uczniów w szkołach w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce113 
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Stypendium szkolne – może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie 

występuje: bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, niepełnosprawność, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Zasiłek szkolny – to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie 

przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej  

z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu 

śmierci rodzica. 

Wykres 79. Liczba uczniów korzystających z stypendium szkolnego w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce114 

 

 

Wykres 80. Liczba uczniów korzystających z zasiłku szkolnego w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce115 

 

 

                                                           
114Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w latach 2016-2020 
115 jw. 
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Wykres 81.Liczba dzieci korzystających z formy pomocy – Posiłek w latach 2016-2020 w gminie Bełżyce116 

 

 

Obserwujemy pozytywny spadkowy trend. Zmniejsza się zapotrzebowanie na pomoc 

finansową i rzeczową dla dzieci i młodzieży. 

W roku 2016 na terenie miasta i gminy zauważalne jest zjawisko systematycznego zwiększania 

liczby uczniów w poszczególnych typach szkół. Jest to wynik zwiększania się  

z roku na rok liczby dzieci i młodzieży. Największy wzrost nastąpił w roku szkolnym 

2018/2019. Obecnie jednak obserwujemy trend spadku urodzin w gminie Bełżyce co będzie w 

najbliższych latach skutkowało zmniejszeniem liczby uczniów. 

 

 

 

                                                           
116 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach w 
latach 2016-2020 
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9. Analiza ankiet – diagnoza problemów, potrzeb  

i zasobów społecznych gminy Bełżyce 

 

10.1 Analiza ankiety dorosłych mieszkańców – diagnoza problemów, 

potrzeb i zasobów społecznych gminy Bełżyce 

W ankiecie dla dorosłych mieszkańców gminy Bełżce, wzięło łącznie udział 557 osób 

w tym 468 kobiet oraz 89 Mężczyzn. Ankieta została przeprowadzona w dniach od 18.02  

do 31.03.2020 r. 

Wykres 82. Osoby, które wzięły udział w ankiecie w gminie Bełżyce wg płci 

 

Ponad 50% respondentów to osoby w przedziale wiekowym 20-39 lat. 
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Tabela 27. Przedziały wiekowe ankietowanych 

Wiek Liczba osób 

18-19 24 

20-39 281 

40-59 211 

60-69 30 

70 i więcej 11 

 

Wykres 83. Zestawienie procentowe uczestników ankiety wg przedziałów wieku 

 

Ponad 50% ankietowanych jest mieszkańcami miasta Bełżyce. 
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Wykres 84. Procentowe zestawienie ankietowanych ze względu na obszar zamieszkania 

 

 

Tabela 28. Liczba osób, które wzięły udział w ankiecie z podziałem na obszar zamieszkania 

Obszar  Liczba osób 

Miasto 320 

Wieś 273 
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Które z wymienionych obszarów problemów społecznych wymagają Pana/Pani zdaniem 

pilnego rozwiązania? 

Wykres 85.Problemy społeczne wymagające pilnego rozwiązania wskazane przez ankietowanych 

 

Zdecydowana większość respondentów zaznaczyła trzy dominujące według nich problemy 

społeczne, które wymagają pilnego rozwiązania tj. brak żłobków i przedszkoli, brak usług 

opiekuńczych oraz ochrona i promocja zdrowia. 
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Czy Pana/Pani zdaniem na terenie gminy Bełżyce mieszkają rodziny ubogie? 

Tabela 29. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące rodzin ubogich 

Odpowiedź Liczba osób 

Tak 370 

Nie 51 

Nie wiem 136 

 

Wykres 86. Procentowe zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące rodzin ubogich 

 

 

Ponad 60% ankietowanych, czyli 370 osób wyraziło opinię, że na terenie gminy Bełżyce żyją 

osoby ubogie. Natomiast jako główne przyczyny, najczęściej mieszkańcy wskazywali życiową 

niezaradność i uzależnienia. 
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Jaka jest Pana/Pani zdaniem przyczyna ubóstwa w gminie Bełżyce? 

Wykres 87.Przyczyny ubóstwa zdaniem ankietowanych 

 

Główną przyczyną ubóstwa według ponad 50% ankietowanych jest życiowa niezaradność. 

Kolejne dominujące powody to uzależnienia oraz ubóstwo dziedziczone. 

Czy Pana/Pani zdaniem na terenie gminy Bełżyce występuje problem uzależnień? 

 

Tabela 30. Odpowiedzi ankietowanych dotyczące problemu uzależnień 

Odpowiedź Liczba osób 

Tak 444 

Nie 38 

Nie wiem 75 
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Wykres 88. Zestawienie procentowe dotyczące występowania uzależnienia na terenie gminy Bełżyce 

 

Jaki Pana/Pani zdaniem jest powód uzależnień? 

Wykres 89. Powody uzależnienia w gminie Bełżyce zdaniem ankietowanych 
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Aż 80% ankietowanych zaznaczyło, że w gminie Bełżyce występuje problem uzależnienia. 

Za  jego główny powód ankietowani uznali patologiczne środowisko. Uznało tak ponad 400 

mieszkańców. Inne często wymieniane przyczyny to: pijący rodzice, bezrobocie, depresja  

i indywidualne skłonności. 

 

Jakie działania na terenie naszej gminy powinny zostać podjęte w celu pomocy osobom 

uzależnionym i ich rodzinom? 

Wykres 90. Działania, które powinny zostać podjęte w celu pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom w gminie Bełżyce 

 

Pomoc psychologiczno-terapeutyczna została wskazana jako główne działanie w sferze walki 

z uzależnieniami. Poza tym dostęp do mediatora oraz kształtowanie świadomości 

wśród dorosłych i dzieci. 
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Czy spotkał się Pan/Pani ze zjawiskiem przemocy domowej w swoim najbliższym otoczeniu? 

Tabela 31. Odpowiedzi ankietowanych dotyczące występowania przemocy domowej na terenie gminy Bełżyce 

Odpowiedź Ilość osób 

Tak 242 

Nie 313 

 

Wykres 91. Procentowy udział odpowiedzi ankietowanych dotyczący występowania przemocy domowej na terenie gminy 
Bełżyce 
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Jakie są Pana/Pani zdaniem najczęstsze przyczyny przemocy domowej?  

Wykres 92. Przyczyny przemocy domowej zdaniem ankietowanych na terenie gminy Bełżyce 

 

Dane powyżej pokazują, że co drugi ankietowany spotkał się z przemocą domową.  

Jednocześnie wskazując, że w największym stopniu przemoc wynika z nieumiejętności 

radzenia sobie z problemami. 

Jakie działania powinny zostać wprowadzone, żeby wspierać osoby zagrożone przemocą? 

Wykres 93. Działania, które powinny zostać podjęte w celu wsparcia osób zagrożonych przemocą na terenie gminy Bełżyce 
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Działania, które należy podjąć w celu wsparcia osób zagrożonych przemocą to m .in. 

zwiększenie dostępności do bezpłatnej porady prawnej i psychologicznej  oraz wsparcie 

mediatora. 

Jakie działania Pana/Pani zdaniem wpłynęłyby pozytywnie na sytuację rodzin niepełnych  

 i wielodzietnych w gminie Bełżyce? 

Wykres 94. Działania, które wpłynęłyby pozytywnie na sytuację rodzin niepełnych i wielodzietnych w gminie Bełżyce 

 

 

Zgodnie z opinią ankietowanych, sytuację rodzin poprawiłoby m.in. tworzenie Klubów 

Rodzica, dostęp do psychoterapii oraz zwiększenie bazy placówek opiekuńczo- 

wychowawczych. 
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Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne  

w gminie Bełżyce?  

Wykres 95. Problemy społeczne osób niepełnosprawnych w gminie Bełżyce zdaniem ankietowanych 

 

Jakie działania Pana/Pani zdaniem ułatwiłyby osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział 

w życiu społecznym na terenie gminy Bełżyce? 

Wykres 96. Działania, które ułatwiłyby osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział w życiu społecznym gminy Bełżyce 
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Ponad 80% respondentów uznała, że w pełniejszym udziale w życiu społecznym pomogłoby 

osobom niepełnosprawnym zapewnienie pomocy specjalistycznej  

i psychologicznej oraz zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych (asystent osoby 

niepełnosprawnej). 

 

Z jakimi problemami społecznymi najczęściej borykają się seniorzy w gminie Bełżyce?  

Wykres 97. Problemy społeczne seniorów w gminie Bełżyce 

 

 

Ponad 400 respondentów odpowiedziało, że największym ich zdaniem problemem seniorów 

jest samotność. 
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Jakie działania Pana/Pani zdaniem umożliwiłyby osobom starszym pełniejszy udział  

w życiu społecznym na terenie gminy Bełżyce? 

 

Wykres 98. Działania, które umożliwiłyby osobom starszym pełniejszy udział w życiu społecznym gminy Bełżyce 

 

Pełniejszy udział w życiu społecznym osób starszych zapewniłoby, zdaniem ponad 400 

ankietowanych, objęcie ich opieką asystenta. Ponad 300 mieszkańców gminy uważa,  

że należałoby organizować różnego rodzaju zajęcia tematyczne oraz zapewnić dostęp  

do psychoterapii. 
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zdrowego trybu życia, rehabilitacji, dietetyki
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Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie 

gminy Bełżyce? 

Wykres 99.Najważniejsze problemy dzieci i młodzieży, zdaniem ankietowanych na terenie gminy Bełżyce 

 

 

Czy według Pana/Pani na terenie gminy Bełżyce konieczne jest pobudzanie aktywności 

lokalnej, istniejących lub nowych form działalności takich jak: 

Wykres 100.Ilość osób deklarujących konieczność pobudzenia określonych form aktywności na terenie gminy Bełżyce 
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Czy mieszkańcy gminy Bełżyce mają zapewniony dostęp do: 

Zajęć sportowo-rekreacyjnych                

Imprez kulturalnych 

Widowisk sportowych 

Zajęć tematycznych związanych z prowadzeniem zdrowego trybu życia, rehabilitacji, dietetyki 

Infrastruktury rekreacyjnej – parki, trasy rowerowe, place zabaw 

Pomocy psychologiczno-terapeutycznej 

Pomocy prawnej 

Pomocy medycznej 

Mediatora 

Wykres 101. Odpowiedzi na pytanie „Czy mieszkańcy gminy Bełżyce mają zapewniony dostęp do:” 
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10.2 Analiza ankiety dla dzieci i młodzieży - diagnoza problemów, potrzeb  

i zasobów społecznych gminy Bełżyce 

Łącznie w ankiecie wzięło udział 144 osoby w tym 37 chłopców i 107 dziewcząt. Jak widać 

zdecydowana większość ankietowanych, bo ponad 70% to dziewczęta. Ankieta została 

przeprowadzona w dniach od 18.02 do 31.03.2020 r. 

Wykres 102. Osoby,  które wzięły udział w ankiecie dla młodzieży w gminie Bełżyce wg płci 

 

 

Tabela 32. Wiek osób biorących udział w ankiecie 

Wiek Liczba osób 

do 15  48 

Od 15 do 18  82 

powyżej 18 14 

 

Dziewczyna
74%

Chłopiec
26%

Dziewczyna Chłopiec
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Wykres 103. Zestawienie procentowe uczestników ankiety dla młodzieży wg przedziałów wieku 

 

 

60% respondentów zamieszkuje miasto Bełżyce, natomiast 40% pozostałe miejscowości. 

 

Tabela 33. Liczba osób biorących udział w ankiecie ze względu na obszar zamieszkania 

Obszar zamieszkania Liczba osób 

Miasto 87 

Wieś 57 

 

 

 

 

do 15
33%

od 15 do 18
57%

powyżej 18
10%

do 15 od 15 do 18 powyżej 18
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Wykres 104. Udział procentowy mieszkańców wsi i miast, którzy wzięli udział w ankiecie 

 

Jak oceniasz istotność poniższych zagrożeń na terenie naszej gminy? 

Tabela 34. Zagrożenia na terenie gminy Bełżyce według ankietowanych  

                                       Bardzo poważny            Poważny                   Umiarkowany               Nie występuje  

Przemoc szkolna 46 43 31 24 

Przemoc 

domowa 

21 18 59 46 

Zaburzenia 

odżywiania 

33 29 50 32 

Brak akceptacji 

wśród 

rówieśników 

36 49 41 18 

Brak wsparcia 

rodziców i 

opiekunów 

22 32 63 27 

Wieś
40%

Miasto
60%

Wieś Miasto
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Ubóstwo 11 47 47 39 

Uzależnienia np. 

gier 

komputerowych 

48 40 42 14 

Narkotyki i 

dopalacze 

18 26 57 43 

Przestępczość i 

chuligaństwo 

39 18 49 38 

Brak 

pozytywnych 

wzorców i 

autorytetów 

29 37 50 28 

Brak miejsca 

spotkań i zajęć 

pozalekcyjnych 

46 29 45 24 

 

Główne zagrożenia według ankietowanej młodzieży to: przemoc szkolna, uzależnienia np. od 

gier komputerowych oraz brak miejsca spotkań i brak zajęć pozalekcyjnych. 
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Czy spotkałeś się ze zjawiskiem przemocy w Twojej szkole? 

Tabela 35. Ilość ankietowanych, którzy spotkali się lub nie ze zjawiskiem przemocy w szkole 

Odpowiedź Liczba osób 

Tak 107 

Nie 37 

 

Wykres 105.Procentowy udział ankietowanych, którzy spotkali się lub nie ze zjawiskiem przemocy w szkole 

 

 

 

 

 

 

Tak
74%

Nie
26%

Tak Nie
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Z jakim rodzajem przemocy się spotkałeś? 

Wykres 106. Rodzaje przemocy z jakimi spotkali się ankietowani na terenie gminy Bełżyce 

 

 

Jak wynika z ankiety z przemocą szkolną spotkało się ponad 70% ankietowanych. Ponad 80 

osób spotkało się z takim rodzajem przemocy jak wyśmiewanie. Do innych rodzajów 

przemocy najczęściej wymienianych przez młodzież należą też: plotkowanie, przemoc 

słowna w Internecie i groźby. 

Czy spotkałeś się ze zjawiskiem przemocy domowej? 

Tabela 36.Liczba ankietowanych, którzy spotkali się lub nie ze zjawiskiem przemocy domowej 

Odpowiedź Liczba osób 

Tak 42 

Nie 102 
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Wykres 107. Procentowy udział ankietowanych, którzy spotkali się lub nie ze zjawiskiem przemocy domowej 

 

 

 

Czy istnieje zaufana osoba, do której możesz zwrócić się z problemem? 

Tabela 37.Liczba ankietowanych, którzy mogą zwrócić się do osoby zaufanej z problemem 

Odpowiedź Liczba osób 

Tak 99 

Nie 45 

 

 

 

 

 

Tak
29%

Nie
71%

Tak Nie
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Wykres 108. Procentowy udział odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje zaufana osoba, do której możesz zwrócić się z 
problemem?” 

 

Ponad 70% ankietowanych spotkało się z przemocą domową natomiast 31% nie ma osoby 

zaufanej, do której może się zwrócić w trudnej sytuacji. 

Jak oceniasz występowanie problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie 

naszej gminy? 

Tabela 38.Ocena ważności występowania problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przez ankietowanych na terenie 
gminy Bełżyce 

                                      Bardzo poważny                 Poważny               Umiarkowany               Nie występuje 

Przemoc 

rówieśnicza 

75 18 26 25 

Przemoc ze 

strony rodziców 

23 10 39 72 

Brak akceptacji 

wśród 

rówieśników 

59 17 50 18 

Tak
69%

Nie
31%

Tak Nie
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Brak 

zorganizowanyc

h form 

spędzania czasu 

61 38 25 20 

Brak 

odpowiedniej 

infrastruktury 

63 36 30 15 

Brak transportu 

tym samym brak 

możliwości 

swobodnego 

przemieszczania 

się 

85 22 20 17 

 

Jak widzimy powyżej niepełnosprawna młodzież boryka się z wieloma problemami.  

W zestawieniu na pierwszym miejscu występuje brak możliwości przemieszczania  

się. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest przemoc rówieśnicza. 

 

Czy angażujesz się w życie swojej szkoły, miejscowości? 

Tabela 39.Liczba ankietowanych angażujących się lub nie w życie swojej szkoły i miejscowości 

Odpowiedź Liczba osób 

Tak 42 

Nie 102 
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Wykres 109. Procentowy udział ankietowanych angażujących się lub nie w życie swojej szkoły i miejscowości 

 

 

Jeżeli NIE, to dlaczego? 

Wykres 110. Powody, dla których ankietowani nie biorą udziału w życiu szkoły i swojej miejscowości 
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71%

Tak Nie
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Ponad 100 osób, czyli aż 71% młodzieży nie angażuje się ani w życie szkoły ani też swojej 

miejscowości. Jako powód podają brak czasu i to, że nie lubią tego typu aktywności. 

 

Jeżeli TAK, to w co się angażujesz? 

Ankietowani  wskazali : 

 wolontariat 

 przedstawienia, konkursy 

 w szkole 

 działalność w projekcie Zamek Bełżyce 

 ochotnicza straż pożarna 

 fundacje 

 świetlica 

 rajdy rowerowe 

 

Czy w gminie Bełżyce dostępne jest miejsce spotkań dla młodzieży? 

Tabela 40. Odpowiedzi ankietowanych dotycząca miejsca spotkań dla młodzieży w gminie Bełżyce 

Odpowiedź Ilość osób 

Tak 32 

Nie 69 

Nie wiem 43 
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Wykres 111. Udział procentowy odpowiedzi dotyczących miejsca spotkań dla młodzieży w gminie Bełżyce 

 

Jakie według Ciebie są główne potrzeby społeczne dzieci i młodzieży w gminie Bełżyce? 

Wykres 112. Potrzeby dzieci i młodzieży według ankietowanych 
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Jakie znasz formy aktywności, które dostępne są na terenie gminy Bełżyce?  

Ankietowani wskazali: 

 Orlik 

 Basen 

 Biblioteka 

 

10.3 Analiza ankiety dla organizacji 

W ankiecie wzięło udział 4 organizacje, w tym trzy szkoły i jedna fundacja. Ankieta została 

przeprowadzona w dniach 01.03.2020 - 31.03.2020 r.  

 

Czy organizacja/instytucja/przedsiębiorstwo posiada lokal do świadczenia usług 

społecznych? 

Wykres 113. Procentowy udział ankietowanych z dostępem lub brakiem lokalu do świadczenia usług społecznych 

 

Tak
75%

Nie
25%

Tak Nie
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Czy lokal jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych? 

Wykres 114. Odpowiedzi na pytanie „Czy lokal jest dostosowany  dla potrzeb osób niepełnosprawnych?” 

 

Czy organizacja/instytucja/przedsiębiorstwo posiada kadrę do świadczenia usług 

socjalnych?  

Wykres 115. Odpowiedzi na pytanie „Czy organizacja/instytucja posiada kadrę do świadczenia usług socjalnych?” 

 

Tak
0%

Nie
75%

Częściowo
25%

Tak Nie Częściowo

Tak
75%

Nie
25%

Tak Nie
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Badani wskazali następującą kadrę dostępną do świadczenia usług socjalnych: 

 logopeda, 

 neurologopeda, 

 pedagog,  

 oligofrenopedagog,  

 specjalista do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, 

 rehabilitant, 

 surdopedagog, 

 animator, 

 trener kompetencji miękkich 

 

10.4 Podsumowanie wyników ankiet dotyczących diagnozy problemów, 

potrzeb i zasobów  społecznych gminy Bełżyce 

Dorośli mieszkańcy z gminy Bełżyce jako najbardziej istotne problemy wskazują: 

1. Brak usług opiekuńczych (np. asystent osoby starszej, niepełnosprawnej) 

2. Ochrona i promocja zdrowia – brak dostępu do specjalistów np. psychologa, 

psychiatry, logopedy. 

3. Brak żłobków i przedszkoli 

4. Sytuację osób starszych 

67% ankietowanych uważa, że na terenie gminy Bełżyce żyją osoby ubogie.  

Ich ubóstwo według respondentów jest spowodowane życiową niezaradnością  

i uzależnieniami wynikającymi z życia w patologicznym środowisku. Aby pomóc osobom 

uzależnionym i ich rodzinom ankietowani wskazują na pierwszym miejscu konieczność 

zapewnienia im pomocy psychologiczno-terapeutycznej. Wskazują także na konieczność 

profilaktyki, kształtowania świadomości wśród dorosłych i młodzieży. Ważnym aspektem jest 

także dostęp do mediatora. 

44% ankietowanych jest zdania, że na terenie gminy występuje przemoc domowa. Jako 

przyczynę występowania tego zjawiska badani wskazują przede wszystkim nieumiejętność 
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radzenia sobie z problemami wychowawczymi. Inne to przemoc pokoleniowa w rodzinie oraz 

uzależnienia. Badani wskazują, że istotnym aspektem wsparcia dla osób zagrożonych przemocą 

byłoby zwiększenie dostępności do bezpłatnej porady prawnej, psychologicznej, dostęp do 

wsparcia mediatora oraz tworzenie grup wsparcia. 

Analizując sytuację rodzin niepełnych i wielodzietnych ankietowani rekomendowali wsparcie 

w postaci poradnictwa podnoszącego kompetencje rodzicielskie typu kluby rodzica. Ważne 

byłoby także zwiększenie bazy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu żłobki, 

przedszkola, kluby dziecięce. 

Jako największe problemy osób niepełnosprawnych respondenci wskazali izolację społeczną, 

brak odpowiedniej infrastruktury, małą dostępność zorganizowanych form wsparcia oraz brak 

dostępu do opieki zdrowotnej i rehabilitacji. Jako wsparcie badani rekomendowali zapewnienie 

pomocy specjalistycznej i psychologicznej oraz zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, 

asystentów osoby niepełnosprawnej.  

Jeśli chodzi o osoby starsze według ankietowanych najczęściej borykają się oni  

z samotnością. Jako niezbędną pomoc dla seniorów respondenci wskazują na objęcie osób 

starszych opieką asystenta osoby starszej. Pełniejszy udział w życiu społecznym umożliwiłoby 

seniorom uczestnictwo w zajęciach tematycznych związanych z prowadzaniem zdrowego trybu 

życia, rehabilitacji, dietetyki oraz dostęp do psychoterapii. 

Za najistotniejsze problemy społeczne dzieci i młodzieży osoby badane uznali uzależnienia od 

gier komputerowych i brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu. Pojawia się tu 

także problem przemocy szkolnej oraz brak wsparcia rodziców i opiekunów. Ważnym 

aspektem byłaby tu organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

Dzieci i młodzież z gminy Bełżyce jako najbardziej istotne problemy wskazują: 

Dzieci i młodzież jako bardzo poważne zagrożenia wskazują: 

1. Przemoc szkolną 

2. Uzależnienia np. od gier komputerowych 

3. Brak miejsca spotkań i zajęć pozalekcyjnych 
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Wszyscy ankietowani z tej grupy wskazują jako kluczową potrzebę zapewnienie dostępu do 

psychologa oraz organizację spotkań i warsztatów tematycznych.  

 

10. Grupy fokusowe 

Ważnym aspektem analizy sytuacji zastanej mieszańców gminy Bełżyce były tzw. 

grupy fokusowe.  

Zgodnie z powszechną praktyką były to grupy osób od 6 do 10 osób, które bezpośrednio brały 

udział w tzw. zogniskowanym wywiadzie grupowym. Spotkania moderował moderator. 

Zaproszone do dyskusji osoby przedstawiały swoje doświadczenia i poglądy na temat badanego 

problemu. Dzięki tej metodzie pozyskano dane jakościowe generowane bezpośrednio w trakcie 

dyskusji grupowej. Otrzymane wyniki były efektem „pracy” wszystkich badanych. 

W grupach fokusowych wzięli przedstawiciele m.in. edukacji – dyrektorzy szkół, sołtysi, radni 

rady miasta Bełżyce. 

Prace w grupach fokusowych były bardzo owocne. Podczas wywiadu respondenci zwracali 

uwagę badaczy na bardzo ciekawe aspekty. Ogromną wartością zorganizowanych grup 

fokusowych było szybkie pozyskiwanie informacji oraz możliwość obserwacji reakcji 

uczestników oraz dynamiki rozmów. 
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12. Wnioski i rekomendacje dotyczące diagnozy 

problemów, potrzeb i zasobów społecznych gminy Bełżyce 

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług społecznych (Dz.U. 2019 poz. 1818), aby zrealizować poniższe rekomendacje zaleca 

się w ramach działalności CUS utworzyć stanowiska tzw. koordynatorów indywidualnych 

programów usług społecznych i zatrudnić w ramach nich dwie do trzech osób. 

Wniosek nr 1 

Rekomendacje:  

 

 

Rekomendacje: 

Pomimo funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach i świadczenia 

przez nią usług w zakresie m.in. diagnozy i terapii psychologicznej mieszkańcy zgłaszają 

potrzebę rozbudowania tego typu usług i zwiększenia dostępności do nich. Obecny czas 

oczekiwania na wizytę u specjalisty w wyżej wymienionej placówce jest bardzo długi: do 

logopedy 1 miesiąc, do psychologa 4 – 5 miesięcy.  

Rekomenduje się aby jednym z działań CUS było utworzenie miejsca z kompleksowym 

dostępem do usług wysoko wykwalifikowanych specjalistów takich jak psycholog, 

terapeuta rodziny, terapeuta uzależnień, logopeda, dietetyk, mediator. 

 

Wniosek nr 2 

 

 

 

 

Istotny jest rozwój specjalistycznego poradnictwa typu pomoc psychologiczno – 

terapeutyczna dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz dostęp do mediatora, logopedy, 

dietetyka. 

 

Podejmowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych zmierzających do wzrostu  

kompetencji do rodzicielskich – tworzenie klubów rodzica, dostęp do żłobków  

i przedszkoli. 
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Rekomendacje: 

Jak akcentowano, analiza sytuacji rodzin wykazała iż dużym utrudnieniem jest brak placówek 

opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy Bełżyce oraz niskie kompetencje 

wychowawcze rodziców. 

Rekomenduje się powstanie na terenie gminy Bełżyce bazy placówek opiekuńczo-

wychowawczych takich jak żłobki i przedszkola.  

Bardzo ważnym aspektem jest tu także podniesienie jakości życia społecznego rodzin 

poprzez wzrost kompetencji rodzicielsko-wychowawczych rodziców/opiekunów. 

Przyczyni się do tego organizacja i dostęp do warsztatów w ramach tzw. klubów rodzica 

umożliwiających nabycie i rozwój tego rodzaju kompetencji.  

 

Wniosek nr 3 

 

 

 

Rekomendacje: 

Rekomenduje się organizację na poziomie CUS dostępu do swobodnego transportu  

i umożliwienie osobom niepełnosprawnym przemieszczania się zgodnie z ich potrzebami. 

Pomoc asystentów zapewni osobom niepełnosprawnym lepsze funkcjonowanie w życiu 

codziennym i większą integrację społeczną. Ważnym aspektem jest także angażowanie  

i integracja osób niepełnosprawnych w życie społeczne poprzez udział w warsztatach 

psychospołecznych takich jak radzenie sobie ze stresem, psychologia pozytywna, 

warsztaty z artterapii, np. rękodzieła. 

 

 

Zapewnienie swobodnego przemieszczania się osób niepełnosprawnych oraz 

organizacja tzw. asystentów osoby niepełnosprawnej. 
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Wniosek nr 4 

 

Rekomendacje 

W związku z sytuacją demograficzną na terenie gminy Bełżyce zwiększa się liczba osób 

starszych, osamotnionych, potrzebujących wsparcia społecznego, a często także pomocy  

w wykonywaniu czynności codziennych w miejscu zamieszkania. 

Rekomenduje się organizację wsparcia dla osób starszych poprzez pomoc asystentów 

osób starszych, pomoc psychologiczną. Stworzenie miejsca typu klub seniora, które 

zapewni osobom starszym uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach edukacyjnych  

i podnoszących ich jakość życia takich jak np. zajęcia rehabilitacyjne, edukacja 

dietetyczna, warsztaty podnoszące ich kompetencje psychospołeczne oraz warsztaty  

z artterapii np. rękodzieła. Działania takie zapewnią lepsze funkcjonowanie społeczne, 

psychologiczne seniorów, co przełoży się na lepsze funkcjonowanie całej społeczności. 

 

Wniosek nr 5 

 

 

 

Rekomendacje 

Bardzo ważnym aspektem wpływającym na wzrost świadomości społecznej jest profilaktyka  

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, a także często im towarzyszącej przemocy  

w rodzinie. Inny aspekt to przemoc rówieśnicza.  

Rekomenduje się organizację pomocy psychologicznej, mediatora, terapii rodzin, terapii 

uzależnień dla osób uzależnionych i sprawców przemocy, ale także ich rodzin jako ofiar i 

osób współuzależnionych.  

Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom starszym poprzez m.in. asystentów osób 

starszych, rehabilitacji i innych form wsparcia, które zmniejszą poczucie izolacji i 

niezrozumienia społecznego. 

 

Zapewnienie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień i przemocy  

w rodzinie, a także wśród dzieci i młodzieży tzw. przemocy rówieśniczej. 
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Ważnym aspektem jest profilaktyka poprzez organizację warsztatów takich jak: trening 

zastępowania agresji, komunikacja skoncentrowana na rozwiązaniach, porozumiewanie 

bez przemocy. W warsztatach mogłyby uczestniczyć osoby dorosłe zagrożone przemocą  

i sprawcy przemocy, a także dzieci i młodzież. Rekomenduje się tutaj także 

zaangażowanie terapeuty terapii krótkoterminowej – terapii skoncentrowanej na 

rozwiązaniach (TSR). Tego typu terapia ma skłaniać pacjenta do szukania rozwiązań 

problemu, do wykorzystywania jego mocnych stron, by dać sobie radę z trudnościami. 

Jest to terapia koncentrująca się na zasobach pacjenta, gdzie dostaje on wsparcie  

i pomoc w sytuacji kryzysowej. 

Wniosek nr 6 

 

 

 

Rekomendacje 

Rekomenduje się podjęcie działań mających na celu edukację społeczną na temat 

funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych. Ważnym aspektem mogłyby tu być 

warsztaty i spotkania wspierające rodziny osób starszych, przewlekle chorych  

i niepełnosprawnych. Warsztaty tego typu stanowiłyby wsparcie psychologiczno-

społeczne dla wszystkich członków rodziny. Tematyka warsztatów mogłaby dotyczyć 

procesów starzenia się  oraz chorób wieku starczego, zmian w procesach poznawczych. 

Dla rodzin i otoczenia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych przede wszystkim 

organizacja tzw. grup wsparcia i pomocy psychologiczno-terapeutycznej i interwencji 

kryzysowej tzw. terapii krótkoterminowej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach 

(TSR). 

 

  

Potrzeba zwiększenia świadomości społecznej odnośnie osób starszych  

i niepełnosprawnych. 
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Wniosek nr 7 

 

Rekomendacje 

Rekomenduje się organizację na terenie gminy Bełżyce miejsc umożliwiających spotkania 

dzieci i młodzieży, tzw. świetlic środowiskowych.  Świetlice wspierałyby  rodziców w 

procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Działania świetlic środowiskowych najczęściej 

ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się  

z rodzin patologicznych lub mających trudną sytuację materialną, natomiast zajęcia w 

tego typu placówkach mogą być zorganizowane w taki sposób, żeby poprzez swoją 

atrakcyjność przyciągać także dzieci i młodzież z rodzin wydolnych wychowawczo. 

Ogólne cele działań świetlic środowiskowych to przede wszystkim:  

 współudział w procesie wychowywania z rodziną oraz szkołą, 

 pomoc w nauce, 

 zapewnianie posiłków podopiecznym, 

 organizacja czasu wolnego przez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, 

 działania mające na celu rozwój zainteresowań podopiecznych, 

 wsparcie psychologiczne, socjoterapeutyczne i materialne podopiecznych oraz ich 

rodzin. 

 

 

 

 

 

 

 

Potrzeba zorganizowania miejsc umożliwiających spotkania dzieci i młodzieży. 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ale także zapewnienie w takim miejscu 

np. wsparcia psychologicznego. 
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Załączniki (wzory ankiet) 

Ankieta - Diagnoza problemów, potrzeb  

i zasobów społecznych w Gminie Bełżyce 

Szanowni Państwo, 

W dniu 01.01.2020 r. weszła w życie ustawa o realizowaniu usług społecznych przez Centrum 

Usług Społecznych. Poniższa ankieta jest dokumentem, który posłuży do opracowania diagnozy 

potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Bełżyce. Wybór usług do realizacji przez 

Centrum będzie dokonany z Państwa udziałem. 

Zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w 

formie zbiorowej. 

*Wymagane 

Płeć * 

❏ kobieta 

❏ mężczyzna 

❏ Inne: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wiek * 

❏    18-19 lat 

❏    20-39 lat       

❏    40-59 lat 

❏    60-69 lat 

❏   70 i więcej … 

 

Obszar zamieszkania * 
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❏ Miasto 

❏ Wieś 

 

1. Które z wymienionych obszarów problemów społecznych wymagają Pana/Pani zdaniem 

pilnego rozwiązania? (można zaznaczyć kilka  ) * 

❏ Edukacja publiczna 

❏ Ochrona i promocja zdrowia (brak dostępu do specjalistów- np. psychologa, psychiatry, 

logopedy, dietetyka itp.) 

❏ Brak usług opiekuńczych (np. asystent osoby starszej, niepełnosprawnej) 

❏ Wspieranie osób niepełnosprawnych 

❏ Sytuacja rodzin(w tym rodzin wielodzietnych) 

❏ Brak żłobków i przedszkoli 

❏ Problemy mieszkaniowe 

❏ Ubóstwo 

❏ Sytuacja osób starszych 

❏ Problemy młodzieży 

❏ Problemy z uzależnieniem (np. alkohol) 

❏ Kultura fizyczna i turystyka 

❏ Pobudzenie aktywności obywatelskiej 

❏ Inne: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Czy Pani/Pana zdaniem na terenie gminy Bełżyce mieszkają rodziny ubogie? 

❏ Tak 

❏ Nie 

❏ Nie wiem 

3. Jaka jest Pana/ Pani zdaniem przyczyna ubóstwa w gminie Bełżyce?( proszę zaznaczyć 3 

najważniejsze) * 

❏ Uzależnienia 

❏ Życiowa niezaradność 

❏ Ubóstwo dziedziczone 
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❏ Bezrobocie 

❏ Niepełnosprawność 

❏ Przewlekłe choroby 

❏ Inne:………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Czy Pana/Pani zdaniem na terenie gminy Bełżyce występuje problem uzależnień * 

❏ Tak 

❏ Nie 

❏ Nie wiem 

 

5.Jaki Pan/Pani zdaniem jest powód  uzależnień?(proszę wybrać 3 najważniejsze) * 

❏ Bezrobocie 

❏ Przewlekły stres 

❏ Patologiczne środowisko 

❏ Pijący rodzice 

❏ Depresja 

❏ Niska samoocena 

❏ Wykluczenie społeczne 

❏ Brak wsparcia najbliższych 

❏ Problemy w pracy, związku 

❏ Indywidualne skłonności do popadania w nałogi 

❏ Sytuacje kryzysowe 

❏ Inne:………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Jakie działania na terenie naszej gminy powinny zostać podjęte w celu pomocy osobom 

uzależnionym i ich rodzinom? 

❏ Pomoc psychologiczno-terapeutyczna 
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❏ Pomoc finansowa 

❏ Pomoc rzeczowa 

❏ Pomoc medyczna 

❏ Pomoc prawna 

❏ Dostęp do mediatora 

❏ Profilaktyka - kształtowanie świadomości wśród dorosłych 

❏ Profilaktyka- kształtowanie świadomości wśród młodzieży 

❏ Tworzenie grup wsparcia np. AA 

❏ Inne:………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Czy spotkał się Pan/Pani w najbliższym otoczeniu ze zjawiskiem przemocy domowej? * 

❏ Tak 

❏ Nie 

❏ Inne:………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Jakie są Pana/Pani zdaniem najczęstsze  przyczyny przemocy domowej?(proszę wybrać 

maksymalnie 3 odpowiedzi) * 

❏ Nieumiejętność radzenia sobie z problemami wychowawczymi 

❏ Przemoc pokoleniowa w rodzinie 

❏ Stres 

❏ Uzależnienia 

❏ Ubóstwo 

❏ Brak pracy 

❏ Niepełnosprawność 

❏ Choroba 

❏ Inne:………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Jakie działania powinny zostać wprowadzone, żeby wspierać osoby zagrożone przemocą? 

* 
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❏ Leczenie uzależnień 

❏ Zwiększenie świadomości społecznej poprzez akcje informacyjne 

❏ Zwiększenie dostępności do bezpłatnej porady prawnej, psychologicznej 

❏ Tworzenie grup wsparcia 

❏ Izolowanie ofiar od osób stosujących przemoc 

❏ Wsparcie mediatora 

❏ Inne: ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
10. Jakie działania Pana/Pani zdaniem  wpłynęłyby pozytywnie na sytuację rodzin 
niepełnych i wielodzietnych w gminie Bełżyce? 
 
❏ Wsparcie,  poradnictwo dla rodzin (np. tworzenie Klubów rodzica - podnoszenie 

kompetencji rodzicielskich) 

❏ Pomoc asystenta rodziny 

❏ Zwiększenie bazy placówek opiekuńczo- wychowawczych (żłobków, przedszkoli, 

klubów dziecięcych) 

❏ System ulg w usługach miejskich 

❏ Usługi terapeutyczne w tym dostęp do psychoterapii,  logopedy, integracji 

sensorycznej 

❏ Organizacja zajęć edukacyjno-korepetycyjne 

❏ Organizacja zajęć integracyjnych 

❏ Inne:………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne? 

(należy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) * 

❏ Brak odpowiedniej infrastruktury 

❏ Samotność i izolacja społeczna  

❏ Mała dostępność zorganizowanych form wsparcia 

❏ Brak odpowiednich miejsc pracy 

❏ Problemy finansowe 

❏ Brak dostępu do opieki zdrowotnej i rehabilitacji 

❏ Brak akceptacji w środowisku 
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❏ Inne:………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Jakie działania Pana/Pani zdaniem ułatwiłyby osobom niepełnosprawnym pełniejszy 

udział w życiu społecznym na terenie gminy Bełżyce? (należy zaznaczyć maksymalnie 3 

odpowiedzi) * 

❏ Zwiększenie liczby ofert pracy 

❏ Dostęp do bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 

❏ Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych (asystent osoby niepełnosprawnej) 

❏ Zapewnienie pomocy specjalistycznej i psychologicznej 

❏ Integracja społeczna oraz zwiększenie świadomości społecznej 

❏ Bezpłatne szkolenie w celu podnoszenia kwalifikacji 

❏ Organizowanie transportu dla osób z niepełnosprawnością 

❏ Organizowanie grup wsparcia 

❏ Organizowanie działań, imprez integracyjnych 

❏ Inne:………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Z jakimi problemami społecznymi najczęściej borykają się seniorzy? (należy zaznaczyć 

maksymalnie 3 odpowiedzi) * 

❏ Samotność 

❏ Ubóstwo 

❏ Brak wsparcia ze strony rodziny i organizacji 

❏ Przewlekłe choroby 

❏ Problem z przemieszczaniem się 

❏ Ograniczony dostęp do specjalistów 

❏ Inne:………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Jakie działania Pana/Pani zdaniem umożliwiłyby osobom starszym pełniejszy udział w 

życiu społecznym na terenie gminy Bełżyce? (należy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 
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* 

❏ Objęcie opieką asystenta osoby starszej 

❏ Wsparcie finansowe, socjalne, środowiskowe 

❏ Rozwój grup samopomocowych 

❏ Organizacja spotkań, warsztatów 

❏ Uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby seniorów 

❏ Rozwój grup wsparcia oraz samopomocy 

❏ Dostęp psychoterapii 

❏ Zajęcia tematyczne  związane z prowadzeniem zdrowego trybu życia, rehabilitacji, 

dietetyki 

❏ Inne:………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie 

gminy Bełżyce? * 

❏ Przemoc szkolna 

❏ Narkotyki 

❏ Zaburzenia odżywiania 

❏ Brak wsparcia rodziców i opiekunów 

❏ Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu 

❏ Przemoc domowa 

❏ Inne uzależnienia np. gry komputerowe 

❏ Brak pozytywnych wzorców i autorytetów 

❏ Brak miejsc spotkań dla młodzieży 

❏ Inne:………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. Czy według Pana/Pani na terenie gminy Bełżyce konieczna jest pomoc  

w zakresie pobudzania aktywności lokalnej istniejących lub nowych form działalności 

lokalnych takich jak: * 

❏ Koła gospodyń wiejskich 
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❏ Kluby seniora 

❏ Organizacji i uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez szkolenia, 

warsztaty, pogadanki 

❏ wolontariat w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym 

❏ Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 

❏ Inne:………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. Czy mieszkańcy gminy mają zapewniony dostęp do (można wybrać kilka odpowiedzi): *                                                                      

❏ Zajęć sportowo- rekreacyjnych                

❏ Imprez kulturalnych 

❏ Widowisk sportowych 

❏ Zajęć tematycznych związanych z prowadzeniem zdrowego trybu życia, rehabilitacji, 

dietetyki 

❏ Zajęć tematycznych skierowanych do seniorów 

❏ Infrastruktury rekreacyjnej – parki, trasy rowerowe, place zabaw 

❏ Pomocy psychologiczno- terapeutycznej 

❏ Pomocy prawnej 

❏ Pomocy medycznej 

❏ Zajęć sportowo- rekreacyjnych 

❏ Dostępu do mediatora 

 
18. Jeżeli mają Państwo dodatkowe sugestie to proszę o wpisanie poniżej * 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Ankieta - Diagnoza problemów, potrzeb dzieci 

i młodzieży gminy Bełżyce 

 

Poniższa ankieta jest dokumentem, który posłuży do opracowania diagnozy potrzeb  

i potencjału społeczności lokalnej Gminy Bełżyce. Wypełniając ją macie wpływ  

na te obszary w waszym życiu, które możemy rozwijać. 

Zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w 

formie zbiorowej. 

*Wymagane 

Płeć * 

❏ Dziewczyna 

❏ Chłopak 

❏ Inne:................................................................................................................. 

 

Wiek * 

❏ do 15 

❏ od 15 do 18 

❏ powyżej 18 

 

Obszar zamieszkania * 

❏ Miasto 

❏ Wieś 

 



 
 

182 
 

1. Jak oceniasz istotność poniższych zagrożeń na terenie naszej gminy (właściwe zaznacz 

X)?* 

                                         Bardzo poważny                 Poważny            Umiarkowany               Nie występuje  

Przemoc szkolna     

Przemoc domowa     

Zaburzenia 

odżywiania 

    

Brak akceptacji 

wśród 

rówieśników 

    

Brak wsparcia 

rodziców i 

opiekunów 

    

Ubóstwo     

Uzależnienie np. 

od gier 

komputerowych 

    

Narkotyki i 

dopalacze 

    

Przestępczość i 

chuligaństwo 

    

Brak 

pozytywnych 

wzorców i 

autorytetów 
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Brak miejsca 

spotkań i zajęć 

pozalekcyjnych 

    

 

 

2. Czy spotkałeś się ze zjawiskiem przemocy  w Twojej szkole? * 
 

❏ Tak 

❏ Nie 

 

 

3. Z jakim rodzajem przemocy się spotkałeś? * 
 

❏ Przemoc słowna w Internecie 

❏ Groźby 

❏ Wyśmiewanie 

❏ Nękanie 

❏ Popychanie 

❏ Zmuszanie do czynów seksualnych 

❏ Umieszczanie różnych informacji, zdjęć, filmików w Internecie 

❏ Plotkowanie 

❏ Inne:................................................................................................................. 

 

4. Czy spotkałeś się ze zjawiskiem przemocy domowej?* 

❏ Tak 

❏ Nie 

 

5. Czy istnieje zaufana osoba do której możesz zwrócić się z problemem? * 

❏ Tak 

❏ Nie 

❏ Inne: 

6. Jak oceniasz występowanie problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie 
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naszej gminy (właściwe zaznacz X)* 

                                      Bardzo poważny              Poważny                 Umiarkowany               Nie występuje 

Przemoc 

rówieśnicza 

    

Przemoc ze 

strony rodziców 

    

Brak akceptacji 

wśród 

rówieśników 

    

Brak 

zorganizowanych 

form spędzania 

czasu 

    

 

Brak 

odpowiedniej 

infrastruktury 

    

Brak transportu 

tym samym brak 

możliwości 

swobodnego 

przemieszczania 

się 

    

 

 

7. Czy angażujesz się w życie swojej szkoły, miejscowości?* 
 

❏ Tak 

❏ Nie 

 

8. Jeżeli NIE to dlaczego? * 

❏ Brak autorytetów 

❏ Nie lubię 

❏ Brak miejsca spotkań 

❏ Brak czasu 
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❏ Inne:................................................................................................................. 

 

9. Jeżeli TAK to w co się angażujesz? * 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

10. Czy w gminie Bełżyce dostępne jest miejsce spotkań dla młodzieży? * 

❏ Tak 

❏ Nie 

❏ Nie wiem 

❏ Inne: ................................................................................................................. 

 

11. Jakie według Ciebie są główne potrzeby społeczne dzieci i młodzieży w Gminie Bełżyce? 
(wybierz maksymalnie 3 odpowiedzi)* 

Stworzenie miejsca spotkań dla młodzieży 

Organizacja zajęć sportowych 

Organizacja różnego rodzaju zajęć naukowych (np. matematyczne, przyrodnicze, 
historyczne) 

Organizacja spotkań i warsztatów tematycznych 

Zapewnienie dostępu do psychologa 

Organizowanie różnego rodzaju wyjazdów (np. kino, teatr, basen, kolonie) 

Założenie kółka teatralnego, harcerstwa 

Inne:................................................................................................................. 

12. Jakie znasz  formy aktywności, które dostępne są na terenie gminy Bełżyce?* 

........................................................................................................................ 
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........................................................................................................................ 

 

13. Za co lubisz swoją miejscowość? * 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

13. Jeżeli masz własne sugestie wpisz je poniżej* 

........................................................................................................................ 
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Ankieta - Diagnoza potencjału ewentualnych usługodawców 

Centrum Usług Społecznych 

 

1. Nazwa i adres organizacji/instytucji/przedsiębiorstwa 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… …………………………………………. 

 

2. Czy organizacja/instytucja/przedsiębiorstwo posiada lokal do świadczenia usług 

społecznych? 

 

 TAK 

 NIE 

 

3. Czy lokal jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych?  

 

 TAK 

 NIE 

 

4. Czy organizacja/instytucja/przedsiębiorstwo posiada kadrę do świadczenia usług 

socjalnych? Jeżeli tak to proszę wymienić jaką. 
 

 TAK  

 NIE 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Jakie usługi organizacja/instytucja/przedsiębiorstwo może realizować? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 


