
   Załącznik do Uchwały nr XXXVI/256/2016 

Rady Gminy Chorkówka  

z dnia 12 grudnia 2016 r. 

 

 

 

 

STRATEGIA  
ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  
GMINY CHORKÓWKA 
NA LATA 2016-2024 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chorkówka na lata 2016-2024 

 

 2 

 

SPIS TREŚCI 

 

WPROWADZENIE ............................................................................................................... 3 

I. UWARUNKOWANIA TWORZENIA STRATEGII ................................................................... 5 

1. PODSTAWY PRAWNE .............................................................................................................. 5 

2. UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE I PROGRAMOWE........................................................... 6 

II. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE ............................................................... 18 

1. DANE PODSTAWOWE O GMINIE .......................................................................................... 18 

2. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I KOMUNIKACYJNA .................................................... 20 

3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I ZASOBY MIESZKANIOWE .................................................. 20 

4. STRUKTURA GOSPODARCZA I SYTUACJA NA RYNKU PRACY ................................................ 25 

5. EDUKACJA I WYCHOWANIE .................................................................................................. 34 

6. ŻYCIE KULTURALNE I INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA .................................. 35 

7. OPIEKA ZDROWOTNA I PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI................................................. 39 

8. UZALEŻNIENIA I PRZEMOC W RODZINIE .............................................................................. 46 

9. PROBLEM BEZDOMNOŚCI .................................................................................................... 57 

10. PRZESTĘPCZOŚĆ .................................................................................................................. 58 

11. POMOC SPOŁECZNA ........................................................................................................... 60 

12. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ........................................................................................... 76 

13. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH „PROBLEMY SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU LOKALNYM” ... 81 

14. ANALIZA SWOT ................................................................................................................... 96 

15. WNIOSKI Z DIAGNOZY ...................................................................................................... 105 

III. MISJA, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ .............................................................................. 108 

IV. PROGRAMY I PROJEKTY ............................................................................................ 118 

V. WDROŻENIE, MONITOROWANIE I EWALUACJA STRATEGII ......................................... 119 

SPIS TABEL I WYKRESÓW ........................................................................................................ 123 

 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chorkówka na lata 2016-2024 

 

 3 

 

WPROWADZENIE 

 

Polityka społeczna oznacza racjonalną działalność państwa i innych podmiotów 

zmierzającą do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, pożądanych struktur 

społecznych i stosunków społeczno-kulturowych, służących efektywnemu i sprawiedliwemu 

zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa. Na poziomie lokalnym jednym z podstawowych 

narzędzi służących jej realizacji jest strategia rozwiązywania problemów społecznych.  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument przedstawiający 

koncepcję działań zmierzających do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej, szczególnie 

w aspekcie rozpoznawania zagrożeń społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania 

negatywnych skutków występujących problemów społecznych. Strategia stanowi podstawę 

do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych w obliczu zagrożeń dla 

prawidłowego funkcjonowania lokalnej społeczności. 

Niniejsza strategia została opracowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Chorkówce. Powstała w procesie partycypacyjnym z uwzględnieniem interesów różnych 

grup społecznych i przy szerokich konsultacjach społecznych. W pracach nad dokumentem 

uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, w tym sektora pomocy społecznej, 

oświaty, kultury, sportu i rekreacji, rynku pracy, ochrony zdrowia, a także policji, organizacji 

pozarządowych, kościoła oraz mieszkańcy gminy. Moderatorem prac nad dokumentem było 

Centrum Wspierania Służb Społecznych w Częstochowie. 

Strategia ma charakter kilkuletni; została przygotowana na lata 2016-2024. Ma 

umocowanie w dokumentach strategicznych z zakresu polityki społecznej przygotowanych 

na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym skąd, stosownie do potrzeb 

mieszkańców, przenosi priorytetowe cele i kierunki działań na poziom lokalny. Dokument 

umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, i stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów 

i projektów pomocy społecznej.  

Strategia składa się z pięciu części. W pierwszej z nich zostały przedstawione 

podstawy prawne tworzenia dokumentu oraz jego uwarunkowania strategiczne 

i programowe. 
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Druga część strategii obejmuje podstawowe informacje na temat gminy oraz 

diagnozę sytuacji społecznej w gminie, która została przygotowana w oparciu o dane 

pozyskane z instytucji i organizacji działających w gminie bądź obejmujących zasięgiem 

działania jej mieszkańców, identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

lokalnego systemu polityki społecznej (analiza SWOT), a także analizę ankiet skierowanych 

do mieszkańców gminy, w tym przedstawicieli samorządu lokalnego. Diagnoza została 

przeprowadzona w następujących obszarach: Infrastruktura transportowa i komunikacyjna; 

Struktura demograficzna i zasoby mieszkaniowe; Struktura gospodarcza i sytuacja na rynku 

pracy; Edukacja i wychowanie; Życie kulturalne i infrastruktura sportowo-rekreacyjna; Opieka 

zdrowotna i problem niepełnosprawności; Uzależnienia i przemoc w rodzinie; Problem 

bezdomności; Przestępczość; Pomoc społeczna i Organizacje pozarządowe. 

W trzeciej części strategii, na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonej 

diagnozy oraz przy uwzględnieniu kompetencji samorządu gminnego, zostały sformułowane: 

misja, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań niezbędnych do podjęcia w okresie 

programowania dokumentu. Zostali również wskazani realizatorzy strategii, przedstawione 

źródła finansowania dokumentu i czas realizacji wyznaczonych w nim kierunków działań oraz 

prognoza zmian. 

W czwartej części dokumentu wskazane są programy oraz przedstawiona jest 

informacja na temat projektów mogących służyć realizacji strategii. 

Piąta część strategii zawiera informacje na temat sposobu realizacji dokumentu oraz 

prowadzenia jego monitoringu i ewaluacji przy wykorzystaniu przygotowanego zestawu 

wskaźników monitoringowych. 

Przy istniejącym obecnie ogromnym zapotrzebowaniu na myślenie i działanie 

strategiczne należy pamiętać, że sam fakt przygotowania strategii to dopiero część 

teoretyczna procesu, którą należy uzupełnić praktyką i działaniem, czyli wdrożeniem 

dokumentu. Tutaj, odpowiedzialność spada na lokalnych polityków, działaczy, przedstawicieli 

różnych instytucji, zarówno administracji samorządowej, jak i organizacji pozarządowych. 

I tylko ich skoordynowana współpraca, wola i determinacja w przeznaczaniu i pozyskiwaniu 

środków finansowych przełoży się na skuteczność realizacji strategii. 
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I. UWARUNKOWANIA TWORZENIA STRATEGII 

 

1. PODSTAWY PRAWNE 

 

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Chorkówka na lata 2016-2024 wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), który w ramach zadań własnych 

gminy przewiduje „opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób 

i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. 

Do aktów prawnych regulujących treść strategii oraz wpływających na jej realizację 

należą również m.in.: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 

 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487), 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575), 

 ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 

ze zm.), 

 ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.), 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1390), 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

224), 

 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645), 

 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 43, 

poz. 225 ze zm.), 
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 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.), 

 ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 195), 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.), 

 ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 

z 2015 r., poz. 121 ze zm.), 

 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 

ze zm.), 

 ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 546), 

 ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 833 

ze zm.), 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 150 ze zm.), 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

966 ze zm.), 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), 

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 

ze zm.). 

 

2. UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE I PROGRAMOWE 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chorkówka na lata 2016-

2024 pozostaje w zgodności z dokumentami strategicznymi i programowymi, które 

opracowano na szczeblu europejskim, krajowym i samorządowym. Należą do nich: 

 Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, 
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 Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 

sprawne państwo, 

 Umowa Partnerstwa – Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, 

 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, 

 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 Wojewódzki Program Pomocy Społecznej na lata 2016-2023, 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krośnieńskim na lata 

2016-2025, 

 Strategia Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024. 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu jest dokumentem, którego głównym celem jest 

wyjście z kryzysu, w jakim w ostatnich latach znalazła się gospodarka europejska, powrót na 

ścieżkę rozwoju, a następnie na niej pozostanie. Strategia, której założeniem jest stworzenie 

większej liczby miejsc pracy i podniesienie standardu życia, obejmuje trzy wzajemnie ze sobą 

powiązane priorytety: 

1. Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

2. Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

W ramach trzech priorytetów tematycznych przygotowano siedem projektów 

przewodnich. Projekt „Unia innowacji” ma na celu poprawę warunków ramowych i dostępu 

do finansowania badań i innowacji, co powinno wzmocnić rolę łańcucha innowacji 

i zwiększyć poziom inwestycji w całej Unii. Z kolei projekt „Młodzież w drodze” służy 

poprawie wyników systemów kształcenia oraz podniesieniu atrakcyjności europejskiego 

szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej, a projekt „Europejska agenda cyfrowa” 

zakłada upowszechnienie szybkiego Internetu oraz umożliwienie gospodarstwom domowym 

i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z jednolitego rynku cyfrowego. 

Projekt „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” ma na celu uniezależnienie 

wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów poprzez zmniejszenie udziału emisji 

węgla w europejskiej gospodarce, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 
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modernizację transportu i propagowanie efektywności energetycznej, natomiast projekt 

„Polityka przemysłowa w erze globalizacji” służy poprawie otoczenia biznesu, szczególnie 

w odniesieniu do Małych i Średnich Przedsiębiorstw, oraz wspieraniu rozwoju silnej 

i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach 

światowych. 

Celem projektu „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” jest 

modernizacja rynków pracy poprzez zwiększanie mobilności siły roboczej oraz rozwijanie 

kwalifikacji przez całe życie, co powinno podnieść współczynnik aktywności zawodowej 

i lepiej dopasować do siebie popyt i podaż na rynku pracy, a projekt „Europejski program 

walki z ubóstwem” zakłada zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści 

płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie 

i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 to z kolei najważniejszy średniookresowy dokument 

rozwojowy na szczeblu krajowym, określający cele strategiczne do 2020 roku. Wyznacza on 

trzy obszary strategiczne: Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna gospodarka, 

Spójność społeczna i terytorialna, w których koncentrują się główne działania, oraz określa, 

jakie interwencje są niezbędne w celu przyspieszenia procesów rozwojowych. 

Celem głównym Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 

społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój 

kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Dokument z jednej strony wyznacza działania 

służące usuwaniu barier rozwojowych, w tym ujawnionych przez kryzys gospodarczy słabości 

polskiej gospodarki, a z drugiej skupia się na wspomnianych powyżej potencjałach, które 

będą stymulowały rozwój kraju. 

Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych (Strategia Innowacyjności 

i Efektywności Gospodarki, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategia Rozwoju 

Transportu, Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, Sprawne Państwo, Strategia 

Rozwoju Kapitału Społecznego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: 

Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego 

RP, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa), które powinny 

przyczyniać się do realizacji założonych w niej celów, a zaprojektowane w nich działania 

rozwijać i uszczegóławiać reformy w niej wskazane. Dokument skierowany jest nie tylko do 
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administracji publicznej, ale także do środowisk społecznych i gospodarczych, które 

uczestniczą w procesach rozwojowych i mogą je wspomagać zarówno na szczeblu 

centralnym, jak i regionalnym. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest również odniesieniem na gruncie krajowym dla 

dokumentów strategicznych przygotowywanych w kraju na potrzeby programowania 

środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020, tj. Umowy Partnerstwa i programów 

operacyjnych (uwzględniających środki z polityki spójności, wspólnej polityki rolnej 

i wspólnej polityki rybołówstwa). Wskazane w strategii cele rozwojowe i priorytety 

w znaczącym zakresie wpisują się w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne. 

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy 

europejskich w Polsce w latach 2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych: polityki 

spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa. Instrumentami realizacji 

Umowy są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne. Dokumenty te 

wraz z Umową tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową 

perspektywę finansową. 

Umowa ściśle wiąże strategię wykorzystania środków europejskich z realizacją 

Strategii Rozwoju Kraju 2020 i Strategii Europa 2020. Celem konsekwentnie realizowanym 

w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 jest, zgodnie ze Strategią Rozwoju 

Kraju, oparcie rozwoju na dalszym zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawie 

spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszeniu sprawności i efektywności państwa. 

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej cele rozwojowe kraju, w Umowie wyróżniono cztery 

priorytety finansowania ze środków europejskich, do których zaliczono: otoczenie 

sprzyjające przedsiębiorczości i innowacjom, spójność społeczną i aktywność zawodową, 

infrastrukturę sieciową na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz środowisko i efektywne 

gospodarowanie zasobami. Priorytety te będą realizowane w ramach właściwych celów 

tematycznych, wskazanych w projektach rozporządzeń Unii Europejskiej. 

Umowa wskazuje m.in. rodzaje inwestycji, mogących liczyć na dofinansowanie, 

proponuje układ programów operacyjnych, prezentuje zarys systemu ich wdrażania, a także 

przedstawia ogólne założenia opartego na zasadzie subsydiarności podziału interwencji 

pomiędzy poziom krajowy i regionalny. Zapewnieniu koordynacji pomiędzy funduszami 

polityki spójności na poziomie regionalnym służyć ma, umożliwiona po raz pierwszy 
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w okresie programowania 2014-2020, realizacja przez samorządy województw programów 

dwufunduszowych (Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego). Instrumentem zapewniającym komplementarność interwencji realizowanych 

przez rząd i samorząd terytorialny będzie kontrakt terytorialny. 

Zgodnie z Umową Partnerstwa w latach 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny 

będzie współfinansował krajowy Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, 

dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego i dobrego rządzenia 

oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. Krajowy program (zasili go 28% środków 

funduszu) będzie się koncentrował na zmianach strukturalnych poszczególnych polityk 

sektorowych, a także na takich przedsięwzięciach, które mają charakter ogólnopolski i są 

priorytetowe z punktu widzenia polityki państwa, natomiast na poziomie regionalnym 

interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego (72% środków funduszu) będzie dotyczyła 

bezpośredniego wsparcia osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku.  

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój obejmuje pięć następujących osi 

priorytetowych: I. Osoby młode na rynku pracy, II. Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji, III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, IV. Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa oraz V. Pomoc Techniczna. 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 przewiduje utworzenie 10 osi priorytetowych. Problematykę społeczną ujęto głównie 

w ramach osi priorytetowych 6. Spójność przestrzenna i społeczna, 7. Regionalny rynek pracy 

i 8. Integracja społeczna. 

Za cele osi priorytetowej 6. przyjęto „promowanie trwałego i wysokiej jakości 

zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”, „promowanie włączenia społecznego, 

walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją” oraz „inwestowanie w kształcenie, szkolenie 

oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 

poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”. Ich osiągnięcie uzależniono od 

realizacji priorytetów zakładających: wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego 

zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii 

terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających 

regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych 

i kulturalnych oraz ich rozwój, inwestowanie w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, co 
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przyczyni się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności 

w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do 

usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na 

usługi na poziomie społeczności lokalnych, wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej 

i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich oraz inwestowanie 

w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności 

i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

Z kolei priorytety wyznaczone w ramach osi priorytetowej 7., której celem jest 

„promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników”, zakładają: zapewnienie dostępu do zatrudnienia dla osób poszukujących 

pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od 

rynku pracy, m.in. poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 

mobilności pracowników, udzielenie pomocy w podjęciu pracy na własny rachunek, 

wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie przedsiębiorstw (w tym innowacyjnych mikro-, 

małych i średnich), wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet m.in. na rynku pracy (w zakresie 

dostępu do zatrudnienia, robienia kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz 

wyrównywania wynagrodzeń za taką samą pracę), przystosowanie pracowników, 

przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian gospodarczych oraz utrzymanie pracowników 

w jak najlepszej kondycji psychofizycznej na rynku pracy przy jednoczesnym ułatwieniu 

powrotu do pracy osobom w wieku aktywności zawodowej, które zostały zdiagnozowane 

jako czasowo niezdolne do pracy. 

Za cel osi priorytetowej 8. uznano „promowanie włączenia społecznego, walkę 

z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, a jego osiągnięcie uzależniono od realizacji 

priorytetów zakładających: aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans 

oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, ułatwianie dostępu do 

przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, wspieranie przedsiębiorczości społecznej 

i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej 

i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. 
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Wojewódzki Program Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 jest dokumentem, który 

wyznacza główne kierunki działań samorządu województwa podkarpackiego w zakresie 

polityki społecznej. Za cel główny Programu uznano „zwiększenie efektywności systemu 

pomocy społecznej i integracji w województwie”. 

W ramach celu operacyjnego 1. „Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego” 

wyznaczono działania, które zakładają: wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie integracji 

i reintegracji osób zagrożonych bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym, wspieranie 

działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie programów 

i inicjatyw na rzecz pomocy osobom zagrożonym bądź dotkniętym wykluczeniem 

społecznym, wzmocnienie i skoordynowanie współpracy podmiotów działających na rzecz 

osób wykluczonych społecznie oraz zwiększenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego 

na rzecz tych osób. 

Działania zaplanowane w obrębie celu operacyjnego 2. „Wspieranie rodzin 

w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej” zakładają z kolei wdrażanie i promowanie 

różnorodnych form wsparcia rodziny (np. streetworking, asystentura rodziny itp.), 

wspieranie działań organizacji prowadzących placówki wsparcia dziennego, wspieranie 

działań pomocowych realizowanych w placówkach stacjonarnych i dziennych, ogniskach 

wychowawczych, świetlicach i klubach środowiskowych dla dzieci i młodzieży, promowanie 

zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny, wspieranie działań profilaktycznych 

i wczesnej interwencji w rodzinie oraz rozwijanie modelowego systemu poradnictwa 

i edukacji dla rodziców w zakresie rozpoznawania zagrożeń opiekuńczo-wychowawczych. 

Cel operacyjny 3. „Zwiększenie i rozwój oferty świadczeń pomocy społecznej dla 

seniorów” będzie natomiast realizowany poprzez: wspieranie organizowania grup 

samopomocowych osób starszych oraz inicjowanie pomocy sąsiedzkiej w środowisku 

lokalnym, włączenie wolontariuszy i innych grup społecznych w niesienie pomocy osobom 

starszym, rozwój form pomocy środowiskowej, dziennej i usług opiekuńczych skierowanych 

do ludzi starszych, wspieranie działań wzmacniających więzi międzypokoleniowe, inicjowanie 

współpracy instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych na rzecz świadczenia 

usług socjalnych dla osób starszych, wzbogacenie oferty w zakresie aktywizacji i organizacji 

czasu wolnego seniorów, edukowanie członków rodzin zajmujących się opieką nad osobami 
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starszymi i przewlekle chorymi, promowanie zdrowego stylu życia i kreowanie pozytywnego 

wizerunku starości oraz prowadzenie kampanii medialnych i przeciwdziałanie dyskryminacji. 

W ramach celów operacyjnych 4. „Promowanie rozwoju infrastruktury pomocy 

społecznej” i 5. „Doskonalenie kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej 

i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej” wyznaczono działania, które 

zakładają: promowanie tworzenia i rozwoju instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form 

pomocy dziennej, wspieranie idei budowy i rozbudowy instytucji opiekuńczo-

wychowawczych, socjalnych poprzez wskazywanie możliwości pozyskiwania środków, 

inicjowanie i wspieranie tworzonych placówek pomocy społecznej w szczególności na 

terenach wiejskich, wspieranie tworzenia sieci poradnictwa specjalistycznego, opracowanie 

programów szkoleniowych dla kadry pomocy społecznej i podmiotów działających 

w obszarze pomocy społecznej, organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów w szczególności 

w zakresie pozyskiwania funduszy oraz podejmowanie współpracy ze szkołami i uczelniami. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krośnieńskim na lata 

2016-2025 jest dokumentem wyznaczającym cele polityki społecznej w powiecie. W oparciu 

o diagnozę sytuacji społecznej w powiecie, określono najważniejsze problemy społeczne 

występujące na jego terenie, zidentyfikowano dla poszczególnych obszarów problemowych 

mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, sformułowano wizję rozwoju społecznego oraz 

6 celów strategicznych (1. Wspieranie rodzin i rozwój systemu pieczy zastępczej, 2. Rozwój 

systemu wspierania osób starszych, długotrwale lub ciężko chorych, 3. Wyrównywanie szans 

osób niepełnosprawnych, 4. Ograniczanie zjawiska bezrobocia poprzez odpowiednią politykę 

rynku pracy w Powiecie Krośnieńskim, 5. Wspieranie i rozwijanie działań na rzecz rodzin 

i osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych różnymi uzależnieniami, 

6. Udoskonalenie funkcjonowania instytucji pomocy społecznej powiatu oraz propagowanie 

wspólnych działań na rzecz rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego), operacyjne 

i zadania. 

W ramach ww. celów strategicznych wyznaczono cele operacyjne i zadania, które 

zakładają zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w przypadku niemożności zapewnienia 

opieki i wychowania przez rodziców, wspieranie rodzin i rozwój różnych form pieczy 

zastępczej, objęcie pomocą i wsparciem w procesie usamodzielnienia się wychowanków 

pieczy zastępczej i innych instytucji, tworzenie sprawnego systemu pomocy społecznej 
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pomagającego osobom i rodzinom przezwyciężyć trudności życiowe, których nie są w stanie 

pokonać samodzielnie, podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie zjawiska 

przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar przemocy, a także zapobieganie powstawaniu 

problemów związanych z uzależnieniem. 

Zwrócono także uwagę na konieczność usprawnienia systemu pomocy instytucjonalnej 

dla osób starszych, długotrwale lub ciężko chorych, promowania pozytywnych zachowań 

wobec starości, zwłaszcza wśród młodzieży, realizowania zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zapewnienia im ochrony oraz 

przestrzegania ich praw, skutecznej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych – rozwijania 

mobilności zawodowej i przestrzennej, zintensyfikowania działań na rzecz tworzenia nowych 

miejsc pracy w powiecie, tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi zasobów ludzkich 

w kierunkach zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy oraz integracji społecznej i adaptacji 

zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 

Podkreślono również potrzebę wzmacniania kadr i rozwijania instytucji pomocy 

społecznej, wspierania sektora pozarządowego i zacieśniania z nim współpracy, wspierania 

rozwoju ekonomii społecznej, wolontariatu i aktywności społecznej oraz realizowania 

projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego lub w ramach innych 

programów finansowanych (także ze źródeł pozabudżetowych). 

Strategia Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024 jest podstawowym dokumentem 

strategicznym określającym cele i kierunki polityki rozwoju gminy. Na podstawie diagnozy 

sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie, sformułowano misję gminy oraz wyznaczono 

7 celów strategicznych (1. Podwyższenie poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych, 

2. Poprawa stanu rozwoju infrastruktury technicznej, 3. Uporządkowana gospodarka 

przestrzenna, 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego, 5. Zachowane dziedzictwo 

kulturowe, 6. Aktywne społeczeństwo, 7. Rozwinięta, różnorodna sfera gospodarcza gminy) 

w 3 głównych obszarach funkcjonowania gminy (1. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców, 

2. Potencjały i zasoby gminy, 3. Gospodarka i promocja gminy). 

Do zadań realizacyjnych istotnych z punktu widzenia niniejszego dokumentu zaliczono 

m.in.: realizowanie programów dożywiania dzieci, świadczenie pomocy żywnościowej 

i udzielanie pomocy finansowej na zakup żywności rodzinom będącym w trudnej sytuacji, 

organizowanie i utrzymywanie świetlic szkolnych, rozszerzanie oferty opieki dziennej nad 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chorkówka na lata 2016-2024 

 

 15 

 

osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi, likwidowanie barier architektonicznych 

dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku w obiektach użyteczności publicznej oraz 

w infrastrukturze drogowej, wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, świadczenie usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania, propagowanie wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej, stwarzanie warunków do 

osiedlania się w gminie, zagospodarowywanie lub adaptowanie pustostanów komunalnych 

na substancję mieszkaniową (budynek po byłej szkole w Poraju, niewykończone komunalne 

lokale mieszkaniowe w Kobylanach, niezasiedlone mieszkanie w Szkole w Faliszówce), 

pozyskiwanie lokali na tworzenie mieszkań socjalnych lub chronionych, poprawę stanu 

technicznego i doposażanie obiektów opieki zdrowotnej (w tym dostosowanie obiektów do 

potrzeb osób niepełnosprawnych), rozszerzanie oferty o specjalistyczną opiekę zdrowotną 

oraz w zakresie rehabilitacji, propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia oraz 

zapewnienie dostępu do szerokiej oferty badań profilaktycznych oraz podejmowanie 

współpracy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zwiększenia 

dostępności specjalistycznej opieki zdrowotnej i profilaktyki. 

Za ważne uznano także unowocześnianie i rozbudowę infrastruktury oświatowej 

(remonty, termomodernizacja, zagospodarowania przestrzeni wokół obiektów), 

systematyczne doposażanie bazy szkolnej w sprzęt i pomoce dydaktyczne, rozwijanie bazy 

sportowej szkół (np. budowa i wyposażanie nowych oraz modernizacja i doposażanie 

istniejących sal gimnastycznych) i nowoczesnej bazy przedszkolnej, wspieranie nauczycieli 

w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dostosowanie organizacji szkół/systemu 

kształcenia na terenie gminy do warunków demograficznych, poprawę współpracy szkół 

z rodzicami w sprawach związanych z procesem edukacyjnym dzieci, zwiększanie w szkołach 

dostępności pomocy specjalistów (psycholog, logopeda i inni), opieki medycznej oraz zajęć 

korekcyjnych, poprawę bazy Gminnego Ośrodka Kultury, jego wyposażenia i zasobów 

kadrowych o wykwalifikowanych instruktorów kultury, rozwijanie powierzchni lokalowych 

i otwartych do przeprowadzania imprez kulturalnych, zwiększanie i utrzymywanie 

istniejących klubów młodzieży oraz uruchamianie nowych, poprawę bazy i wyposażenia 

domów ludowych oraz remiz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, wspieranie 

funkcjonowania lokalnych zespołów ludowych (zatrudnianie profesjonalnych instruktorów, 

zakup jednolitych strojów, sformalizowanie form działania itp.), systematyczne rozwijanie 
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oferty bibliotek na terenie gminy (np. o małe formy upowszechniania kultury), zwiększenie 

dostępności Internetu szerokopasmowego oraz realizowanie przedsięwzięć wspierających 

osoby wykluczone cyfrowo, rozwijanie bazy sportowo-rekreacyjnej (np. boiska 

wielofunkcyjne, korty itp.) i turystycznej, organizowanie imprez popularyzujących aktywność 

fizyczną, wspieranie działalności klubów sportowych, organizowanie imprez integrujących 

mieszkańców i aktywizujących ich w kierunku rozwiązywania lokalnych problemów, 

propagowanie postaw obywatelskich, edukowanie mieszkańców w zakresie możliwości 

i obowiązków samorządu gminnego, prowadzenie dialogu/konsultacji z mieszkańcami 

w zakresie najważniejszych decyzji rozwojowych, wspieranie działalności Kół Gospodyń 

Wiejskich oraz podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań 

związanych z rozwojem gminy. 

Podkreślono także konieczność kreowania warunków do rozwoju przedsiębiorczości, 

wspierania samozatrudnienia i podmiotów tworzących nowe miejsca pracy, wspierania 

i inicjowania działalności spółdzielni socjalnych, stosowania instrumentów zachęcających do 

uruchamiania działalności gospodarczej i ułatwiających prowadzenie działalności, 

podejmowania współpracy ze Strefą Inwestycyjną Innowacyjnych Technologii 

w Szczepańcowej, informowania mieszkańców o możliwościach uzyskania doradztwa 

w zakresie uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej w gminie i poza nią 

(np. strona internetowa, lokalna gazeta, portale internetowe i inne), udostępniania 

informacji dotyczących możliwości rozwoju osobistego i biznesowego (np. strona 

internetowa, lokalna gazeta, portale internetowe i inne), rozwijania infrastruktury 

turystycznej (np. punkty widokowe, ścieżki rowerowe, spacerowe), organizowania 

cyklicznych imprez plenerowych skierowanych do turystów, przygotowania wizualizacji 

turystycznej gminy, wykorzystywania nowoczesnych technologii w promowaniu gminy, 

podejmowania współpracy z okolicznymi samorządami w promowaniu oferty turystycznej 

i gospodarczej gminy oraz z Fundacją Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 

w Bóbrce w zakresie promocji walorów turystycznych gminy, przygotowania gminy do 

obsługi potencjalnych inwestorów, pozyskiwania i przygotowywania terenów 

inwestycyjnych, zorganizowania nowoczesnego targowiska oraz podejmowania współpracy 

z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w zakresie wspierania 

gospodarstw towarowych. 
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Zwrócono także uwagę na potrzebę podejmowania współpracy z Policją w zakresie 

ograniczania liczby przypadków dewastacji mienia publicznego i prywatnego, zainstalowania 

systemu monitoringu wizyjnego „w newralgicznych” miejscach gminy, edukowania 

społeczeństwa w zakresie zagrożeń, konsekwencji i przeciwdziałania wykroczeniom 

przeciwko porządkowi publicznemu oraz w zakresie konsekwencji wynikających z łamania 

przepisów o ruchu drogowym oraz budowy i modernizowania infrastruktury drogowej, 

w tym dróg, mostów, chodników, parkingów oświetlenia ulicznego i progów zwalniających 

przy szkołach. 
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II. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE 

 

1. DANE PODSTAWOWE O GMINIE 

 

Chorkówka jest gminą wiejską położoną w województwie podkarpackim, w powiecie 

krośnieńskim. Graniczy z gminami Dukla, Jedlicze, Krosno i Miejsce Piastowe z powiatu 

krośnieńskiego oraz Nowy Żmigród i Tarnowiec z powiatu jasielskiego. 

Gmina zajmuje powierzchnię 77,62 km², co stanowi 8,4% powierzchni powiatu, 

a w jej skład wchodzą następujące miejscowości: Bóbrka, Chorkówka, Draganowa, 

Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, Leśniówka, Machnówka, Poraj, Sulistrowa, Szczepańcowa, 

Świerzowa Polska, Zręcin i Żeglce. 

Obszar gminy leży w dorzeczu rzek Jasiołki i Iwełki. Środkowa i południowa jej część 

położona jest na Pogórzu Środkowobeskidzkim, w subregionie Pogórza Jasielskiego, zaś 

północna znajduje się w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej. Rzeźba terenu jest urozmaicona; 

północna i środkowa część gminy to obszar kotliny, południowa to niewielkie wzniesienia 

urozmaicone kompleksami leśnymi, łąkami, polami uprawnymi i licznymi ciekami wodnymi.  

Na terenie gminy występują obszary prawnie chronione; jest to objęta programem 

Natura 2000 ostoja „Jasiołka” i „Wisłoka z dopływami”. Występuje tu również kilkanaście 

cennych drzew uznanych za pomniki przyrody: dąb szypułkowy w miejscowości Draganowa, 

11 dębów szypułkowych i lipa drobnolistna w miejscowości Kobylany, dąb szypułkowy 

w Kopytowej, największa i najstarsza w Polsce czeremcha oraz dąb szypułkowy, lipa 

szerokolistna i 2 graby pospolite w miejscowości Zręcin. 

Chorkówka i okolice zamieszkiwane były już w czasach neolitu, o czym świadczą 

znaleziska z tego okresu, a później także w okresie kultury łużyckiej. Przypuszcza się, że 

tereny te zostały włączone do państwa polskiego przez księcia Leszka Białego. W XI wieku 

wsie wchodzące w skład dzisiejszej gminy stanowiły osady królewskie (Szczepańcowa), 

kościelne (Bóbrka, Kopytowa, Machnówka, Zręcin) i szlacheckie (Chorkówka, Draganowa, 

Faliszówka, Kobylany, Leśniówka, Poraj, Sulistrowa, Świerzowa Polska, Żeglce). Pierwsze 

odnotowane w źródłach daty to rok 1348, w którym została lokowana na prawie 

magdeburskim wieś Kopytowa, oraz rok 1366, z którego pochodzi wzmianka o wsi 

Chorkówka, będącej własnością bratanka kanclerza królewskiego – Janusza Suchywilka. 
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Znaczny rozwój osadnictwa nastąpił w XV wieku. Mieszkańcy byli jednak w tym czasie często 

nękani przez najazdy Tatarów, Wołochów i Węgrów. W styczniu 1474 roku miał miejsce 

najazd armii węgierskiej, która spustoszyła m.in. Chorkówkę, Zręcin, Bóbrkę i Kobylany. 

Przemarsze wojsk i rabunki z okresu wojny trzydziestoletniej doprowadziły do znacznego 

zniszczenia wsi i wyludnienia. Wskutek I rozbioru Polski ziemie dzisiejszej gminy znalazły się 

w granicach zarządzanego przez Austrię Królestwa Galicji i Lodomerii. XIX wiek przyniósł 

liczne klęski żywiołowe; nieurodzaju, zarazy ziemniaczanej, epidemie cholery, ale także, 

w 2. połowie tego stulecia, szybki rozwój górnictwa naftowego. 

Pierwszy i zarazem jeden z najstarszych szybów naftowych na świecie został otwarty 

w Bóbrce w 1862 roku. Powstanie kopalni i rafinerii ropy naftowej gmina zawdzięcza m.in. 

Ignacemu Łukasiewiczowi znanemu z wynalezienia lampy naftowej. W tym czasie Chorkówka 

i okolice stały się znaczącym ośrodkiem gospodarczym, powstało wiele miejsc pracy, 

a ludność bogaciła się. W okresie I wojny światowej przez okoliczne tereny przebiegała linia 

frontu wschodniego, toczyły się tu ciężkie walki powodujące ogromne zniszczenia. W latach 

międzywojennych nastąpił zastój w przemyśle naftowym i unieruchomienie kopalni ropy, 

a także redukcje załóg górniczych, co przyczyniło się do masowych emigracji zarobkowych 

mieszkańców. 

W czasie II wojny światowej na terenie gminy toczyły się ciężkie walki, a operacja 

dukielsko-preszowska przerodziła się w jedną z najkrwawszych bitew górskich. W okresie 

okupacji w gminie działał Związek Walki Zbrojnej oraz straż chłopska, zaś oddziały Armii 

Krajowej i Batalionów Chłopskich przeprowadzały akcje partyzanckie. 

W latach powojennych na terenie gminy realizowano, głównie w drodze czynów 

społecznych, szereg inwestycji o charakterze komunalnym, m.in. zelektryfikowano wsie, 

budowano szkoły i domy ludowe. 

Na terenie gminy znajduje się wiele ciekawych obiektów zaświadczających o bogatej 

historii okolic. Wśród nich są m.in.: spichlerz z końca XIX wieku w Chorkówce, Muzeum 

Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce (powstało ono na 

miejscu jednej z najstarszych na świecie kopalni ropy naftowej, założonej w 1854 roku przez 

Ignacego Łukasiewicza), neogotycki kościół z 1905 roku w Bóbrce, murowany kościół 

pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii z 1775 roku w Kobylanach, dwór Sulimirskich i park 

z 300-letnimi dębami w Kobylanach, Muzeum Kultury Szlacheckiej – Dwór w Kopytowej 
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z połowy XIX wieku, Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z 1878 roku 

w Zręcinie, dom „Rządcówka Klobassów” z 2. połowy XIX wieku oraz młyn z przełomy XIX i XX 

wieku w Zręcinie, a także zespół dworsko-parkowy w Żeglcach z 1. połowy XIX wieku. 

 

2. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I KOMUNIKACYJNA 

 

W niewielkiej odległości od granic gmina Chorkówka przebiegają drogi krajowe nr 28 

i 19 oraz drogi wojewódzkie nr 992 i 993. Przez teren samej gminy prowadzą wyłącznie drogi 

powiatowe i gminne, których łączna długość wynosi odpowiednio 58.777 i 52.367 km. 

Chorkówka położona jest w odległości ok. 11 km od stolicy powiatu – Krosna, do 

przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku dzieli ją ok. 30 km, a do przejścia granicznego 

z Ukrainą w Krościenku – ok. 95 km. 

Usługi komunikacyjne na terenie gminy świadczy Miejska Komunikacja Samochodowa 

w Krośnie Sp. z o.o. oraz prywatne firmy transportowe: „MIŚ”, „MIKO”, „BODEK”. Ocenia się, 

że dobry dostęp do publicznego transportu mają mieszkańcy miejscowości: Chorkówka, 

Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, Leśniówka, Poraj, Sulistrowa, Szczepańcowa, 

Świerzowa Polska, Zręcin i Żeglce; z trudnościami komunikacyjnymi borykają się natomiast 

mieszkańcy miejscowości Bóbrka i Machnówka. 

 

3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I ZASOBY MIESZKANIOWE 

 

W latach 2013-2015 liczba ludności gminy Chorkówka utrzymywała się na zbliżonym 

poziomie (13.455 w 2013 r., 13.483 w 2014 r., 13.448 w 2015 r.). Na koniec poszczególnych 

lat większość wśród ogółu mieszkańców gminy stanowiły kobiety (51,1% w 2013 r., 50,9% 

w 2014 r., 50,8% w 2015 r.). 

Na koniec 2015 roku średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosiła 175 osób na 

1 km2 i była wyższa od średniej dla powiatu krośnieńskiego, która wynosiła 121 osób na 

1 km2. 
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W analizowanym okresie systematycznie zmniejszała się liczba dzieci i młodzieży, 

natomiast z roku na rok zwiększała się liczba osób w wieku produkcyjnym i starszych. Dane 

szczegółowe w tym zakresie przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykresy 1-2. Ludność gminy oraz jej struktura wiekowa w latach 2013-2015 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Wzrost liczby mieszkańców gminy w 2014 roku był efektem korzystnego salda 

migracji (+31), natomiast na jej spadek, w roku następnym wpłynął zarówno ujemny przyrost 

naturalny (-14) jak i ujemne saldo migracji odbywającej się w ruchu wewnętrznym (-9). 

Mieszkańcy gminy opuszczający jej teren w 2013 i 2015 roku kierowali się przede 

wszystkim na inne obszary wiejskie, natomiast w 2014 roku główny kierunek migracji 

stanowiły jednostki miejskie. 

Dla większości osób, które postanowiły się osiedlić w gminie, wcześniejszym 

miejscem zamieszania były miasta, przy czym w latach 2013-2014 równie liczne grono wśród 

nowych mieszkańców gminy stanowiły osoby, które poprzednio mieszkały na innych 

obszarach wiejskich. 

 

 

13455 13483 13448 

6573 6622 6623 6882 6861 6825 

0 

3000 

6000 

9000 

12000 

15000 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 

liczba mieszkańców gminy ogółem 

liczba mężczyzn 

liczba kobiet 

2853 2806 2722 

8363 8389 8383 

2234 2288 2343 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 

liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 

liczba osób w wieku produkcyjnym 

liczba osób w wieku poprodukcyjnym 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chorkówka na lata 2016-2024 

 

 22 

 

Nowi mieszkańcy gminy, wcześniej zamieszkujący w miastach (np. w Krośnie), mogą 

stanowić grupę osób, które postanowiły się osiedlić na nieodległych od miejskich terenach, 

charakteryzujących się brakiem zgiełku, ciszą i spokojem okolicy. Powodem może być 

również dostępność w gminie tańszych lokali i domów mieszkalnych i traktowanie jej jako 

bazy wypadowej do działalności zawodowej podejmowanej w pobliskich miastach. 

Według Głównego Urzędu Statystycznego niewielkie znaczenie w analizowanym 

okresie miał ruch migracyjny odbywający się za granicę i zza granicy. Dane te jednak nie 

odzwierciedlają faktycznej sytuacji, bowiem część mieszkańców wyjeżdżała zagranicę, 

jednocześnie pozostając zameldowana na terenie gminy. 

Dane szczegółowe na temat ruchu naturalnego i migracyjnego ludności gminy 

przedstawiają poniższe wykresy.  

 

Wykresy 3-4. Ruch naturalny i saldo migracji ludności gminy w latach 2013-2015 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 
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Wykres 5. Ruch migracyjny ludności gminy w latach 2013-2015 według typu i kierunku migracji 
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Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Analizując sytuację demograficzną w gminie, należy podkreślić, iż przyjęty do badania 

trzyletni okres jest zbyt krótki, aby jednoznacznie zdefiniować charakter zachodzących 

zmian. W 2014 roku liczba ludności była wyższa niż w 2013 roku, lecz w kolejnym roku 

spadła. Jednocześnie w analizowanym okresie stale zmniejszała się liczba mieszkańców 

w wieku przedprodukcyjnym, rosła natomiast liczba osób w wieku produkcyjnym i starszych. 

Szczególną uwagę zwraca malejący w populacji gminy odsetek osób młodych (z 21,2% 

w 2013 r. do 20,2% w 2015 r.) oraz rosnący udział osób starszych (z 16,6% w 2013 r. do 

17,4% w 2015 r.). Zmiany te powodują postępujący proces starzenia się społeczności 

lokalnej, co w niedługiej perspektywie będzie m.in. wymagało dostosowania w szerszym 

zakresie niż dotychczas wachlarza usług społecznych do potrzeb seniorów. 

Sytuacja demograficzna w gminie jest jednym z uwarunkowań lokalnej polityki 

mieszkaniowej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2013-2015 liczba 

mieszkań w gminie Chorkówka zwiększała się z roku na rok (z 3.647 w 2013 r. do 3.721 

w 2015 r.). Z kolei z danych Urzędu Gminy w Chorkówce wynika, że w latach 2014-2015 

liczba mieszkań będących w zasobach gminy była nieco niższa niż w 2013 roku (11 w 2013 r., 

po 8 w latach 2014-2015). Wśród nich nie było mieszkań socjalnych. 
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W analizowanym okresie łączna liczba izb w mieszkaniach będących w zasobach 

gminy wynosiła 31 w 2013 roku i po 24 w latach 2014-2015, a ich łączna powierzchnia 

użytkowa – 546,88 m2 w 2013 roku i po 376,76 m2 w latach 2014-2015. Przeciętna 

powierzchnia 1 mieszkania wynosiła po 45 m2 w każdym roku, a przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę po 15 m2 w każdym roku. 

W 2013 roku oddano do użytkowania 32 nowe mieszkania w gminie, rok później 

33 mieszkania, a w 2015 roku 45 mieszkań. Wśród nich nie było mieszkań powiększających 

zasoby komunalne gminy. 

Dane szczegółowe na temat zasobów mieszkaniowych w gminie przedstawiają 

poniższe wykresy. 

 

Wykres 6. Zasoby mieszkaniowe w gminie 
w latach 2013-2015 

Wykres 7. Mieszkania pozostające w zasobach 
gminy w latach 2013-2015 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny i Urząd Gminy w Chorkówce. 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2014 roku większość 

mieszkań w gminie była wyposażona w instalacje techniczno-sanitarne w postaci wodociągu, 

ustępu spłukiwanego, łazienki i centralnego ogrzewania. Najlepiej wyglądała sytuacja 

z dostępem do sieci gazowej i wodociągowej, do których podłączonych było odpowiednio 

91,7 i 86,2% mieszkań, ustęp spłukiwany i łazienkę posiadało odpowiednio 81,1% i 79,2% 

mieszkań, a do centralnego ogrzewania dostęp miało 53% mieszkań. 
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Mieszkańcy gminy, którzy z uwagi na trudną sytuację materialną nie byli w stanie 

pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, otrzymywali, po spełnieniu 

określonych warunków, dodatki mieszkaniowe. Jest to świadczenie pieniężne udzielane 

w ramach zadań własnych gminy i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Chorkówce. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 1. Dodatki mieszkaniowe przyznane w gminie w latach 2013-2015 

 

 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

liczba gospodarstw, którym przyznano dodatki mieszkaniowe 2 1 1 

liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych  21 8 10 

wartość przyznanych dodatków mieszkaniowych (w zł) 2.582 1.097 1.195 

 
Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce i Główny Urząd Statystyczny. 
 

W latach 2013-2015 liczba gospodarstw, którym przyznano dodatki mieszkaniowe 

w gminie była niewielka (2 w 2013 r., po 1 w latach 2014-2015), a liczba dodatków 

mieszkaniowych przyznanych w latach 2014-2015 była niższa niż w 2013 roku (21 w 2013 r., 

8 w 2014 r., 10 w 2015 r.). 

Warto dodać, iż w latach 2014-2015 żadne gospodarstwo domowe w gminie nie 

otrzymało dodatku energetycznego. Ta forma pomocy udzielana jest osobom, którym 

przyznano dodatek mieszkaniowy oraz które są stroną umowy kompleksowej lub umowy 

sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują 

w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

 

4. STRUKTURA GOSPODARCZA I SYTUACJA NA RYNKU PRACY 

 

Chorkówka jest gminą o charakterze rolniczym, pomimo mało korzystnych warunków 

do produkcji rolnej, wynikających głównie z ukształtowania terenu i niesprzyjającej struktury 

agrarnej. 

Użytki rolne zajmują 72,6% powierzchni gminy. Wśród nich 50,2% przypada na grunty 

orne, a 16,7% na łąki i pastwiska. Lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione zajmują 22,1% 

powierzchni gminy. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 8. Użytki rolne, lasy i grunty leśne, pozostałe grunty i nieużytki (w ha) w gminie 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Na obszarze gminy przeważają gleby średniej jakości. Wśród gruntów ornych 

dominują gleby IV klasy bonitacyjnej, a wśród użytków zielonych III i IV klasy bonitacyjnej. 

Według danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku w gminie funkcjonowało 

2.727 gospodarstw rolnych, z czego 2.277 gospodarstw prowadziło działalność rolniczą. 

Wśród nich były 1.244 gospodarstwa małe o powierzchni do 1 ha, 984 gospodarstwa 

o powierzchni od 1 do 5 ha oraz 40 gospodarstw o powierzchni od 5 do 10 ha. Większe 

gospodarstwa na terenie gminy nie występowały. 

W strukturze upraw dominowały ziemniaki (uprawą ziemniaków zajmowało się 1.215 

gospodarstw rolnych spośród 1.587 trudniących się uprawą) i zboża (927) oraz warzywa 

gruntowe (150). Podstawowy kierunek produkcji zwierzęcej stanowiła natomiast hodowla 

bydła (zajmowało się nią 200 gospodarstw spośród 1.159 utrzymujących zwierzęta 

gospodarskie) i trzody chlewnej (94). W gminie prowadzono także chów koni (34), 

a w większości gospodarstw (1.031) hodowano także drób, którego pogłowie liczyło łącznie 

20.200 sztuk. 
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Na terenie gminy występują zagospodarowane złoża ropy naftowej i gazu ziemnego 

o nazwie „Bóbrka-Rogi”, a także złoża kruszyw naturalnych o nazwie „Machnówka” 

i „Machnówka II”, których eksploatacji obecnie zaniechano, oraz „Szczepańcowa” 

i „Świerzowa” – złoża wstępnie rozpoznane. 

W latach 2013-2015 liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie 

zwiększała się z roku na rok (z 737 w 2013 r. do 761 w 2015 r.). Zdecydowana większość 

z nich znajdowała się w rękach prywatnych (708 w 2013 r., 719 w 2014 r., 732 w 2015 r.). 

W analizowanym okresie zwiększyła się liczba podmiotów gospodarczych zajmujących 

się m.in. przetwórstwem przemysłowym (z 91 w 2013 r. do 106 w 2015 r.), budownictwem 

(ze 119 w 2013 r. do 122 w 2015 r.), transportem i gospodarką magazynową (z 46 w 2013 r. 

do 51 w 2015 r.), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (z 32 w 2013 r. do 37 

w 2015 r.) oraz opieką zdrowotną i pomocą społeczną (z 27 w 2013 r. do 31 w 2015 r.). 

Z kolei spadek liczby podmiotów gospodarczych odnotowano m.in. w takich sekcjach, jak: 

handel i usług w zakresie napraw (z 216 w 2013 r. do 209 w 2015 r.), zakwaterowanie i usługi 

gastronomiczne (z 22 w 2013 r. do 19 w 2015 r.), informacja i komunikacja (z 15 w 2013 r. do 

13 w 2015 r.) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (z 19 w 2013 r. do 17 w 2015 r.). 

W 2015 roku dominującym rodzajem działalności gospodarczej w gminie był handel 

i usługi w zakresie napraw (209 podmiotów). Znaczna liczba podmiotów trudniła się także 

budownictwem (122) i przetwórstwem przemysłowym (106). 

Dane szczegółowe na temat podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie 

przedstawiają poniższe wykresy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chorkówka na lata 2016-2024 

 

 28 

 

Wykres 9. Podmioty gospodarcze w gminie 
w latach 2013-2015 

Wykres 10. Podmioty gospodarcze w gminie 
w poszczególnych sekcjach Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) w 2015 roku 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 
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w 2015 r.). Wśród osób pozostających bez pracy większość stanowiły kobiety (54,3% w 2013 r., 

53,4% w 2014 r., 55,4% w 2015 r.). 

W latach 2013-2015 udział osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców gminy będących 

w wieku produkcyjnym zmniejszał się. W 2013 roku wyniósł on 12%, rok później był na 

poziomie 10,2%, a w 2015 roku spadł do 8,5%.  

Wpływ na spadek liczby osób pozostających bez pracy w gminie w latach 2014-2015 

mogło mieć wprowadzenia profilowania osób pozostających bez pracy w zależności od 

gotowości do podjęcia zatrudnienia. Z tego powodu wiele osób, które dotychczas 

rejestrowały się w Urzędzie Pracy tylko po to, by podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, 

straciło status osoby bezrobotnej.  

Dane szczegółowe na temat pracujących i bezrobotnych mieszkańców gminy 

przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 11. Mieszkańcy gminy posiadający 
zatrudnienie w latach 2013-2015* 

Wykres 12. Bezrobotni w gminie według płci 
w latach 2013-2015 

 

*bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa 
publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących 
w organizacjach, fundacjach i związkach, bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. 
 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny i Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie. 
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W latach 2013-2015 stopa bezrobocia w powiecie krośnieńskim była wyższa niż 

w województwie podkarpackim i w kraju. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia 

poniższy wykres. 

 

Wykres 13. Stopa bezrobocia w powiecie krośnieńskim, w województwie podkarpackim i w kraju 
w latach 2013-2015 (w %) 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 
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Wykresy 14-17. Bezrobotni w gminie na koniec 2015 roku według wieku, czasu pozostawania 
bez pracy, stażu pracy i poziomu wykształcenia 

 

 

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie. 
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W 2015 roku wśród bezrobotnych w gminie największe grupy stanowiły osoby, dla 

których ostatnimi miejscami pracy były gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 

oraz produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (20) oraz podmioty 

zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (14) i budownictwem (11). Dane szczegółowe 

w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 18. Bezrobotni w gminie w 2015 roku według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy 

 

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie. 
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Mieszkańcy znajdują zatrudnienie w pobliskich gminach, a zwłaszcza w Krośnie. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik liczby pracujących na 1.000 

mieszkańców wynosi dla gminy 42,5 osoby i jest jednym z najniższych w powiecie (średnia 

dla powiatu wynosi 116,1 osób). Obecna sytuacja ekonomiczna mieszkańców gminy 

wskazuje na duże zagrożenie ubóstwem. 

Podsumowując sytuację na lokalnym rynku pracy, należy stwierdzić, iż zasadnym 

wydaje się wspieranie potencjału małych firm, które dominują na lokalnym rynku pracy, np. 

poprzez udzielanie pomocy w dostępie do nowoczesnych technologii i innowacyjnych 

rozwiązań biznesowych. Nie do przecenienia jest w tym kontekście współpraca ze Strefą 

Inwestycyjną Innowacyjnych Technologii w Szczepańcowej. 

Z uwagi na rolniczy charakter gminy istotne jest udzielanie wsparcia gospodarstwom 

prowadzącym produkcję rolniczą, m.in. w stworzeniu grup producenckich czy wyprofilowaniu 

produkcji rolniczej np. w kierunku prowadzenia upraw ekologicznych. Ze względu na znaczne 

zasoby kulturowe gminy, dużej szansy dla lokalnego rynku pracy należy upatrywać także 

w rozwoju turystyki. Do tego przyczynić mogłyby się działania w kierunku zachowania 

i odnowienia istniejących obiektów zabytkowych oraz stworzenia partnerstw publiczno-

społeczno-biznesowych na rzecz promocji i rozwoju gminy.  

Rozważając natomiast położenie mieszkańców gminy pozostających bez zatrudnienia, 

należy zwrócić uwagę na potrzebę kreowania przedsiębiorczości i dalszego rozwijania 

różnych form zatrudnienia subsydiowanego – staży, prac interwencyjnych i robót 

publicznych. Uwagę warto skierować zarówno na osoby młode, m.in. poprzez umożliwienie 

im podjęcia pierwszej pracy i zdobycia doświadczenia zawodowego, jak i osoby mające kilku- 

lub kilkunastoletni staż pracy, np. poprzez popularyzację kształcenia ustawicznego, 

organizację szkoleń i kursów współfinansowanych ze środków unijnych oraz szeroko pojętą 

aktywizację zawodową. Z uwag na fakt, iż bezrobocie jest poważnym problemem w gminie, 

korzyści mogłoby również przynieść inicjowanie procesu tworzenia nowych podmiotów 

ekonomii społecznej oraz wspieranie już istniejącej Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej 

„Maks”. Podmioty takie powstają i działają z myślą o mających trudności w znalezieniu pracy 

osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym i stanowią nie tylko instrument walki 

z bezrobociem, ale także aktywizacji zawodowej osób marginalizowanych.  
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5. EDUKACJA I WYCHOWANIE 

 

W gminie Chorkówka funkcjonują 4 przedszkola, 12 szkół podstawowych i 3 gimnazja. 

Na jej terenie nie ma natomiast szkoły ponadgimnazjalnej; młodzież może kontynuować 

naukę w Krośnie, gdzie znajdują się szkoły zawodowe, technika i licea. W gminie nie ma 

również żłobka, co powoduje, że nie są zaspokajane potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi 

do lat 3. Dane szczegółowe na temat placówek oświatowych działających w gminie 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 2. Placówki oświatowe w gminie 

 

lp. nazwa placówki adres placówki 

1. 

Zespół Szkół w Chorkówce 

38-458 Chorkówka 199 
w tym: 

Samorządowe Przedszkole 

Szkoła Podstawowa 

2. 

Zespół Szkół Publicznych w Kopytowej 

38-459 Kopytowa 59 
w tym: 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

3. 

Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej 
Świerzowa Polska, ul. Szkolna 50,  
38-457 Chorkówka w tym: 

Samorządowe Przedszkole 

Szkoła Podstawowa 

4. 
Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce 
 – Szkoła Podstawowa w Bóbrce 

Bóbrka 111, 38-458 Chorkówka 

5. 
Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej 
Polskiej 

Świerzowa Polska, ul. Szkolna 31,  
38-457 Chorkówka 

6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie ul. Łukasiewicza 31, 38-457 Zręcin 

7. Szkoła Podstawowa w Draganowej Draganowa 35, 38-462 Kobylany 

8. Szkoła Podstawowa w Kobylanach 38-462 Kobylany 187 

9. Szkoła Podstawowa w Leśniówce Leśniówka 85, 38-458 Chorkówka 

10. Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej 
Szczepańcowa, ul. Szkolna 3,  
38-457 Chorkówka 

11. Szkoła Podstawowa w Faliszówce Faliszówka 174, 38-459 Kopytowa 

12. 
Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy-Zrenckiego 
w Żeglcach 

Żeglce 242, 38-458 Chorkówka 

13. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Zręcinie ul. Łukasiewicza 31, 38-457 Zręcin 

14. Samorządowe Przedszkole w Zręcinie ul. Łukasiewicza 31,38-457 Zręcin 

15. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulistrowej Sulistrowa 25, 38-462 Kobylany 

16. Niepubliczne Przedszkole „Misiowo” w Chorkówce 38-458 Chorkówka 160 

 
Źródło danych: Urząd Gminy w Chorkówce. 
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W roku szkolnym 2015/2016 do przedszkoli uczęszczało łącznie 211 dzieci, w szkołach 

podstawowych naukę pobierało 1.080 uczniów a do gimnazjów chodziło 442 uczniów. 

W placówkach oświatowych wszystkich szczebli zatrudnionych było łącznie 258 nauczycieli, 

w tym 27 nauczycieli w przedszkolach, 164 nauczycieli w szkołach podstawowych 

i 67 nauczycieli w gimnazjach. 

Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, 13,1% ludności gminy 

Chorkówka posiadało wykształcenie wyższe, 3,3% policealne, 8,2% średnie ogólnokształcące 

19,9% średnie zawodowe, 26,2% zasadnicze zawodowe, 6,5% gimnazjalne, 20,9% 

podstawowe ukończone, a 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem 

szkoły podstawowej. 

W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy gminy 

Chorkówka charakteryzowali się nieznacznie niższym poziomem wykształcenia. Największy 

odsetek kobiet posiadał wykształcenie podstawowe ukończone (23,7%) i zasadnicze 

zawodowe (19%), z kolei mężczyźni najczęściej mieli wykształcenie zasadnicze zawodowe 

(33,9%) i średnie zawodowe (22,1%). 

 

6. ŻYCIE KULTURALNE I INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA 

 

Czołowymi instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną w gminie Chorkówka są 

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce oraz Biblioteka Gminna w Chorkówce i jej filie. 

Celem Ośrodka jest upowszechnianie kultury i dbanie o jej rozwój, m.in. poprzez 

kultywowanie tradycji ludowych, integrowanie środowisk oraz podejmowanie działań na rzecz 

społeczności lokalnej. 

W ramach prowadzonej działalności placówka organizuje m.in. konkursy i turnieje dla 

dzieci i młodzieży szkolnej oraz imprezy kulturalne i sportowe o charakterze lokalnym 

i regionalnym, których uczestnikami są zarówno mieszkańców gminy, jak i turyści. Do 

największych z nich należą: Dożynki Gminne, Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel 

Ludowych w Chorkówce, Biesiada Karpacka i Karpacka Wielkanoc. Ośrodek zajmuje się 

również organizacją imprez okolicznościowych, wśród których wymienić można m.in.: Dzień 

Dziecka, Spotkanie z Mikołajem czy Spotkanie Wigilijne w Gminie Chorkówka. 
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Przy Ośrodku działają Koła Gospodyń Wiejskich, których członkinie zajmują się 

pielęgnowaniem tradycji regionalnej, m.in. poprzez przygotowywanie i prezentowanie 

wyrobów rękodzielniczych, domowych wypieków i lokalnych potraw, prowadzą działalność 

społeczną, angażują się w organizację lokalnych imprez. Znajdują się one w następujących 

miejscowościach: Bóbrka, Chorkówka, Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, 

Leśniówka, Machnówka, Poraj, Sulistrowa, Szczepańcowa, Świerzowa Polska, Zręcin i Żeglce. 

W 2015 roku Ośrodek zatrudniał 7 etatowych pracowników. Szacuje się, że jego 

ofertą corocznie objętych jest ok. 10 tys. osób.  

W działalność kulturalną w gminie aktywnie włączają się także jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Bobrzanie” z Bóbrki, Zespoły Śpiewacze: 

„Bobrzanie” z Bóbrki, „Chorkowianie” z Chorkówki, „Jutrzenka” z Kopytowej, „Nadzieja” 

ze Zręcina, „Seniorzy” ze Świerzowej Polskiej, Kapela Podwórkowa „Stara Wiara” ze Zręcina, 

Młodzieżowy Zespół Taneczny „Omega” z Chorkówki oraz Dziecięce Zespoły Taneczne 

i Wokalne. Warto dodać, że na terenie gminy wydawane jest pismo samorządowe pt. „Głos 

Chorkówki”. 

Szczególnym podmiotem działającym na terenie gminy jest Muzeum Przemysłu 

Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce prowadzone przez Fundację Przemysłu Naftowego 

i Gazowniczego. Muzeum znajduje się na terenie czynnej do dzisiaj kopalni ropy naftowej 

i szczyci się bogactwem oryginalnych eksponatów z XIX wieku, wśród których prezentowane 

są autentyczne maszyny i urządzenia wiertnicze, aparatura laboratoryjna, kolekcja lamp 

naftowych, a także bogata literatura – książki i czasopisma naftowe czy kolekcja fotografii 

o tematyce naftowej. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Chorkówce zajmuje się rozwijaniem i zaspokajaniem 

potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz uczestniczy 

w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do je zadań należy w szczególności: gromadzenie, 

opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa 

użytkowników.  

Biblioteka posiada 8 filii bibliotecznych w miejscowościach: Bóbrka, Draganowa, 

Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, Szczepańcowa, Zręcin i Żeglce. W 2015 roku placówka 

zatrudniała 7 pracowników merytorycznych i księgowego. Jej ofertą objętych było 6.781 

osób, a liczba zarejestrowanych czytelników wynosiła 1.055. Księgozbiór Biblioteki wraz 
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z filiami liczył 72.908 woluminów, w tym 31.069 woluminów stanowiła literatura piękna dla 

dorosłych, 24.166 woluminów– literatura piękna dla dzieci, a 17.673 woluminów – literatura 

niebeletrystyczna. Każdego roku księgozbiór uzupełniany jest o ok. 2.000 nowych książek. 

W Bibliotece działa Oddział dla Dzieci z wydzielonym księgozbiorem liczącym 6. 339 

woluminów. W placówce i jej filiach dostępne są również czasopisma, wśród nich m.in.: 

„Claudia”, „Zdrowie”, „Mój piękny ogród”, „Poradnik domowy”, „Majster”, „Dobre rady”, 

„Wiek nafty”, „Kobieta i życie”, „Działkowiec”, „Kwietnik” oraz bieżące i archiwalne numery 

pisma lokalnego „Głos Chorkówki”.  

Oprócz podstawowej działalności związanej z udostępnianiem księgozbioru, placówka 

podejmuje także działania promujące czytelnictwo i kulturę m.in. przyjmując wycieczki 

przedszkolaków i uczniów, organizując konkursy, lekcje biblioteczne, spotkania z książką 

i bohaterami literackimi. W lokalach bibliotecznych można również zobaczyć wystawki i foto-

gazetki informujące o ważnych rocznicach, wydarzeniach literackich i państwowych. 

Poniższa tabela zawiera wykaz placówek kulturalnych funkcjonujących w gminie. 

 

Tabela 3. Placówki kulturalne w gminie 

 

lp. nazwa placówki adres placówki 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce 38-458 Chorkówka 175 

2. Biblioteka Gminna w Chorkówce 38-458 Chorkówka 189 

3. Filia Biblioteki Gminnej w Bóbrce Bóbrka 167, 38-458 Chorkówka 

4. Filia Biblioteki Gminnej w Draganowej Draganowa 30,38-462 Kobylany 

5. Filia Biblioteki Gminnej w Faliszówce Faliszówka 174,38-459 Kopytowa 

6. Filia Biblioteki Gminnej w Kobylanach Kobylany 73, 38-462 Kobylany 

7. Filia Biblioteki Gminnej w Kopytowej Kopytowa 59, 38-459 Kopytowa 

8. Filia Biblioteki Gminnej w Szczepańcowej Szczepańcowa, ul. Strażacka 9, 38-457 Zręcin 

9. Filia Biblioteki Gminnej w Zręcinie ul. Łuksiewicza18, 38-457 Zręcin 

10. Filia Biblioteki Gminnej w Żeglcach Żeglce 252, 38-458 Chorkówka 

 
Źródło danych: Urząd Gminy w Chorkówce. 

 

Działalnością w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki w gminie kieruje również 

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce, który organizuje imprezy sportowe i popularyzuje 

walory rekreacji ruchowej. W tym zakresie współpracuje z organizacjami sportowo-

turystycznymi, placówkami oświatowymi i władzami gminy. 
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Do imprez sportowych organizowanych w gminie należą m.in.: Turniej Piłki Nożnej 

o Puchar Wójta Gminy Chorkówka, Towarzyski Turniej Piłki Siatkowej Reprezentacji Sołectw 

Gminy Chorkówka oraz Turniej Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar Przewodniczącego Rady 

Gminy Chorkówka. 

W gminie aktywnie działa kilkanaście klubów sportowych: Ludowy Klub Sportowy 

„Nafciarz” Bóbrka, Ludowy Klub Sportowy „Nafta” Chorkówka, Ludowy Klub Sportowy 

„Sparta” Draganowa, Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Faliszówka, Ludowy Klub Sportowy 

„Victoria” Kobylany, Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Kopytowa, Ludowy Klub Sportowy 

„Jasiołka” Świerzowa Polska, Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Zręcin, Ludowy Klub Sportowy 

„Błękitni” Żeglce, Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” Kobylany, Uczniowski Klub Sportowy 

„Betex” Leśniówka, Uczniowski Klub Sportowy „Jasiołeczka” Świerzowa Polska, Uczniowski 

Klub Sportowy „Legia” Zręcin oraz Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” Zręcin. 

Upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie służy dostępna na jej 

terenie infrastruktura sportowo-rekreacyjna. W jej skład wchodzą przyszkolne hale sportowe 

w Świerzowej Polskiej, Zręcinie, Kopytowej i Szczepańcowej, boisko do piłki plażowej 

w Faliszówce oraz place zabaw przy szkołach w Bóbrce, Chorkówce, Draganowej, Faliszówce, 

Kobylanach, Kopytowej, Leśniówce, Machnówce, Poraju, Sulistrowej, Szczepańcowej, 

Świerzowej Polskiej, Zręcinie i Żeglcach. 

Z uwagi na bogate walory przyrodnicze i kulturowe gmina posiada znaczny potencjał 

turystyczny. Do największych atrakcji rejonu należy zliczyć Skansen – Muzeum Przemysłu 

Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Gmina zaprasza również do Zręcina, gdzie 

znajduje się Kościół Parafialny z 1878 roku, a na zabytkowym cmentarzu spoczywa pionier 

przemysłu naftowego – Ignacy Łukasiewicz. Warte zobaczenia są także Kobylany – najstarsza 

wieś w gminie z zabytkowym Kościołem z 1775 roku i dworkiem Sulimirskich otoczonym 

zabytkowym parkiem z 300 letnimi dębami. 

Przez teren gminy przebiega kilka szlaków turystycznych: szlak prowadzący 

z Kopytowej przez Zręcin, Szczepańcową, Wrocankę do Bóbrki, szlak prowadzący z Bóbrki 

przez Chorkówkę, Kobylany, Wietrzno do Dukli oraz szlak prowadzący z Kopytowej przez 

Długie do Żarnowca. 
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Bazę turystyczną na terenie gminy stanowią następujące obiekty: Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe w Bóbrce (Bóbrka 111, 38-458 Chorkówka), Gospodarstwo agroturystyczne 

karpiowe „Big Game” w Kobylanach (38-462 Kobylany 315), Gospodarstwo agroturystyczne 

„Dwór Kopytowa” w Kopytowej (38-459 Kopytowa 1), Gospodarstwo agroturystyczne „Ranczo 

Zalas” w Leśniówce (Leśniówka 14, 38-458 Chorkówka), Gospodarstwo agroturystyczne 

w Szczepańcowej (38-457 Szczepańcowa 131), Gospodarstwo agroturystyczne w Świerzowej 

Polskiej (ul. Szkolna 31a, 38-457 Świerzowa Polska) oraz Gospodarstwo agroturystyczne 

„Malinka” w Zręcinie (ul. Przylaski 13, 38-457 Zręcin). 

 

7. OPIEKA ZDROWOTNA I PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

W gminie funkcjonują 4 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz działały 4 apteki 

i 2 punkty apteczne. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 4. Zakłady opieki zdrowotnej i apteki w gminie 

 

lp. nazwa placówki adres placówki 

1. 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie-
Chorkówka” w Chorkówce 

38-458 Chorkówka 130 

w
 t

ym
: Ośrodek Zdrowia w Chorkówce 38-458 Chorkówka 130 

Ośrodek Zdrowia w Kobylanach 38-462 Kobylany 300 

Ośrodek Zdrowia w Kopytowej 38-459 Kopytowa 57 

2. 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia 
„Vena” w Zręcinie 

ul. Łukasiewicza 18, 38-457 Zręcin 

3. Centrum Medyczne Bożena Krochmal w Zręcinie ul. Łukasiewicza 18, 38-457 Zręcin  

4. Klinika medyczna „Artmed” w Świerzowej Polskiej 
ul. Składowa 2h,  
38-457 Świerzowa Polska 

5. Apteka Jolanta Dziura w Kobylanach 38-456 Kobylany 313 

6. Apteka Jolanta Sokołowska w Kopytowej 
38-459 Kopytowa 57  
(budynek ośrodka zdrowia) 

7. Apteka im. Ignacego Łukasiewicza w Zręcinie ul. Łukasiewicza 18a, 38-457 Zręcin 

8. Apteka „Centrum” w Zręcinie ul. Łukasiewicza 16, 38-457 Zręcin 

9. Punkt apteczny w Chorkówce 
38-458 Chorkówka 130  
(budynek ośrodka zdrowia) 

10. Punkt apteczny Lenart Liliana w Zręcinie ul. Łukasiewicza 21, 38-457 Zręcin 

 
Źródło danych: Urząd Gminy w Chorkówce. 
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W 2015 roku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie-Chorkówka” w Chorkówce 

zatrudniał 3 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnych), 6 pielęgniarek, w tym 

4 pielęgniarki środowiskowe rodzinne i 1 środowiskową nauczania i wychowania, oraz 

1 położną. W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia „Vena” w Zręcinie 

pracowało z kolei 2 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (1 lekarz rodzinny i 1 pediatra), 

3 pielęgniarki, w tym 1 pielęgniarka środowiskowa rodzinna i 1 środowiskowa nauczania 

i wychowania, oraz 1 położna. Centrum Medyczne Bożena Krochmal w Zręcinie zatrudniało 

natomiast 1 lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), 2 pielęgniarki, w tym 

1 pielęgniarkę środowiskową rodzinną i 1 środowiskową nauczania i wychowania, oraz 

1 położną. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2013-2015 liczba porad 

udzielonych w gminie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zwiększała się z roku na 

rok. W 2013 roku wyniosła 51.291, rok później 54.378, a w 2015 roku 57.893. 

Świadczenia zdrowotne w warunkach zamkniętych dla mieszkańców gminy realizuje 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie (ul. Korczyńska 57, 38-400 

Krosno). W jego ramach funkcjonuje 21 oddziałów (Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych, 

Dermatologiczny, Dziecięcy, Dzienny Oddział Psychiatryczny, Gastroenterologiczny, 

Ginekologiczno-Położniczy, Kardiologiczny z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca, 

Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków, Neurologiczny 

z Pododdziałem Udarów Mózgowych, Okulistyczny, Opieki Paliatywnej, Otorynolaryngologii 

i Otorynolaryngologii Dziecięcej, Pulmonologiczny, Rehabilitacyjny z Pododdziałem 

Rehabilitacji Neurologicznej, Reumatologiczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu, Urazowo-Ortopedyczny oraz Urologii i Urologii Onkologicznej), 

30 poradni (Alergologiczna, Audiologiczno-Foniatryczna, Chirurgiczna, Chirurgii 

Onkologicznej, Chorób Zakaźnych, Dermatologiczna, Diabetologiczna, Endokrynologiczna, 

Gastroenterologiczna, Ginekologiczno-Położnicza, Gruźlicy i Chorób Płuc, Hematologiczna, 

Kardiologiczna, Logopedyczna, Neurologiczna, Odwykowa, Okulistyczna, Leczenia Schorzeń 

Siatkówki, Leczenia Jaskry, Otorynolaryngologiczna, Otorynolaryngologiczna Dzieci, Patologii 

Noworodka, Preluksacyjna, Rehabilitacyjna, Reumatologiczna, Reumatologiczna dla Dzieci, 

Urazowo-Ortopedyczna, Urologiczna, Wad Postawy, Zdrowia Psychicznego), a także 
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Pracownia Endoskopii, Pracownia Serologii Transfuzjologicznej (Bank Krwi), Zakład 

Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy oraz Zakład Rehabilitacji Leczniczej. 

Przy szpitalu funkcjonuje również Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji 

Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy, którego działalność obejmuje: konsultacje ambulatoryjne 

w poradniach i pracowniach diagnostycznych, profilaktykę oraz badania diagnostyczne, 

lecznicze i rehabilitacyjne. W ramach placówki funkcjonuje: Poradnia Audiologiczno-

Foniatryczna, Poradnia Logopedyczna, Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy, 

Pracownia Badań Słuchu oraz Punkt Audioprotetyczny. 

Informacji na temat stanu zdrowia mieszkańców gminy dostarczają dane przekazane 

przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie-Chorkówka” w Chorkówce, 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „Vena” w Zręcinie i Centrum Medyczne 

Bożena Krochmal w Zręcinie. Wynika z nich, że w 2015 roku z powodu chorób przewlekłych 

pod opieką czynną lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pozostawało 555 dzieci 

i młodzieży oraz 4.478 osób dorosłych. Najczęściej stwierdzanymi u osób w wieku 

przedprodukcyjnym schorzeniami były: zniekształcenia kręgosłupa (łącznie 165 osób), 

zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (76), otyłość (65), alergia – dychawica oskrzelowa (64), 

alergie skórne (59), alergie pokarmowe (34), niedokrwistości (28), zaburzenia rozwoju (16) 

oraz choroby układu moczowego (11). Z kolei u osób dorosłych najczęściej odnotowywano 

choroby układu krążenia (w sumie 2.492 osoby), choroby układu mięśniowo-kostnego 

i tkanki łącznej (902), choroby obwodowego układu nerwowego (652), przewlekłe choroby 

układu trawiennego (438), cukrzycę (386), przewlekły nieżyt oskrzeli – dychawicę oskrzelową 

(374), choroby tarczycy (286), niedokrwistość (236) oraz nowotwory (126). 

Na koniec 2015 roku łączna liczba osób zadeklarowanych do lekarzy podstawowej 

opieki zdrowotnej w ww. placówkach wynosiła łącznie 13.119, w tym 2.536 dzieci i 10.583 

osób dorosłych. 

Dane szczegółowe na temat schorzeń najczęściej stwierdzanych u dzieci i młodzieży 

oraz osób dorosłych przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres 19. Schorzenia najczęściej stwierdzane 
u dzieci i młodzieży w 2015 roku 

Wykres 20. Schorzenia najczęściej stwierdzane 
u osób dorosłych w 2015 roku 

 

Źródło danych: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie-Chorkówka” w Chorkówce, 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „Vena” w Zręcinie i Centrum Medyczne  

Bożena Krochmal w Zręcinie. 

 

W analizowanym roku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie-Chorkówka” 

w Chorkówce, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „Vena” w Zręcinie 

i Centrum Medyczne Bożena Krochmal w Zręcinie sprawowali także opiekę profilaktyczną nad 

matką i dzieckiem. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższy wykres.  
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Wykres 21. Opieka profilaktyczna nad matką i dzieckiem w 2015 roku 

 

Źródło danych: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie-Chorkówka” w Chorkówce, 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „Vena” w Zręcinie i Centrum Medyczne  

Bożena Krochmal w Zręcinie. 

 

W 2015 roku poradom patronażowym i badaniom bilansowym (w tym przesiewowym) 

poddano 92 niemowlęta od 1 do 4 tygodnia życia, 118 niemowląt od 2 do 6 miesiąca życia, 

69 niemowląt w wieku 9 miesięcy oraz 71 niemowląt w wieku 12 miesięcy. Liczba wizyt 

profilaktycznych położnych (pielęgniarek) oraz wizyt patronażowych pielęgniarek i testów 

przesiewowych u niemowląt do 1. roku życia wyniosła odpowiednio 191 i 57. Z porad 

profilaktycznych korzystały również dzieci do lat 3 (udzielono 716 takich porad), natomiast 

profilaktycznym badaniom lekarskim poddano 915 dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 19 lat. 

Schorzeniami najczęściej stwierdzanymi u dorosłej populacji są choroby układu 

krążenia. Obok schorzeń narządów ruchu i neurologicznych należą one do najczęstszych 

przyczyn niepełnosprawności, która oznacza trwałą lub okresową niezdolność do 

wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności 

organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Relatywnie rzadziej 

o obniżonej sprawności w codziennym życiu decydują uszkodzenia narządu wzroku i słuchu, 

choroba psychiczna oraz upośledzenie umysłowe. 

Mimo upływu ponad dziesięciu lat, jedynym, pełnym źródłem informacji, które na 

szczeblu gminnym pozwala ustalić liczbę osób niepełnosprawnych oraz dokonać ich 

charakterystyki są dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku. Wyniki ostatniego, 
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przeprowadzonego w 2011 roku Spisu nie zostały bowiem szczegółowo opracowane na 

szczeblu gminnym. 

W 2002 roku w gminie Chorkówka mieszkało 2.436 osób niepełnosprawnych, w tym 

1.132 mężczyzn i 1.304 kobiety. Wśród nich większość stanowiły osoby niepełnosprawne 

prawnie (1.938 osób, tj. 79,6%), czyli takie, które w czasie badania posiadały aktualne 

orzeczenie ustalające niezdolność do pracy, stopień niepełnosprawności, celowość 

przekwalifikowania lub inwalidztwo (osoby w wieku 16 lat i więcej) lub dysponowały 

uprawnieniem do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego (dzieci poniżej 16 roku życia). Osoby 

niepełnosprawne tylko biologicznie, czyli takie, które nie posiadały orzeczenia, ale miały 

(odczuwały) całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności 

podstawowych, stanowiły grupę 498 osób (20,4%). 

Udział osób dotkniętych niepełnosprawnością w ogóle mieszkańców gminy wynosił 

18,8%, a w ich strukturze wiekowej dominowały osoby w wieku produkcyjnym (1.315 osób, 

tj. 54%) i poprodukcyjnym (994 osoby, tj. 40,8%). Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 22. Osoby niepełnosprawne w ogóle 
mieszkańców gminy w 2002 roku 

Wykres 23. Struktura wiekowa osób 
niepełnosprawnych w gminie w 2002 roku 

 

Źródło danych: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. 
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Osoby niepełnosprawne będące w wieku produkcyjnym stanowiły 17,7% ogółu 

ludności gminy będącej w tej ekonomicznej grupie wieku w 2002 roku. Dużo większy był 

udział osób dotkniętych niepełnosprawnością w gronie osób w wieku poprodukcyjnym, 

wynosił on bowiem 48,2%. 

Na poziom uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym 

ma wpływ nie tylko rodzaj i stopień niepełnosprawności czy wiek, ale również posiadane 

wykształcenie, a co za tym idzie przygotowanie zawodowe. W 2002 roku wśród mieszkańców 

gminy w wieku 13 lat i więcej dotkniętych niepełnosprawnością największą grupę stanowiły 

osoby z wykształceniem podstawowym ukończonym (1.201 osób, tj. 50,9%). Niski poziom 

wykształcenia w znaczący sposób utrudniał osobom niepełnosprawnym znalezienie 

i utrzymanie zatrudnienia. Potwierdzają to dane dotyczące poziomu ich aktywności 

zawodowej, z których wynika, że zdecydowana większość osób dotkniętych 

niepełnosprawnością była bierna zawodowo (1.885 osób, tj. 77,4%). 

Dane szczegółowe na temat poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych z gminy 

oraz ich aktywności ekonomicznej przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 24. Osoby niepełnosprawne w wieku 
13 lat i więcej w gminie według poziomu 
wykształcenia w 2002 roku 

Wykres 25. Osoby niepełnosprawne w gminie 
według aktywności ekonomicznej w 2002 roku 

 

Źródło danych: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. 

48; 2,0% 26; 1,1% 

274; 
11,6% 

50; 2,1% 

581; 
24,6% 

1201; 
50,9% 

176; 
7,5% 

3; 0,1% 

wyższe 
policealne 
średnie zawodowe 
średnie ogólnokształcące 
zasadnicze zawodowe 
podstawowe ukończone 
podstawowe nieukończone 
niestalone 

459; 
18,8% 

81; 3,3% 

1885; 
77,4% 

11; 0,5% 

liczba osób aktywnych zawodowo pracujących 

liczba osób aktywnych zawodowo bezrobotnych 

liczba osób biernych zawodowo 

liczba osób o nieustalonym statusie na rynku pracy 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chorkówka na lata 2016-2024 

 

 46 

 

8. UZALEŻNIENIA I PRZEMOC W RODZINIE 

 

Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie są problemami społecznymi, które 

powodują szkody we wszystkich sferach życia człowieka. Wpływają negatywnie na poczucie 

bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia, relacje rodzinne i międzyludzkie, a także 

zdolność do konkurencji na rynku pracy. 

Wśród przyczyn popadania w alkoholizm zasadniczą rolę odgrywają uwarunkowania 

społeczne, nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych i utrata zatrudnienia. 

Szerzeniu się narkomanii sprzyjają natomiast coraz większa powszechność i dostępność 

środków odurzających, panująca moda na ich zażywanie, chęć poszukiwania nowych wrażeń 

i doznań oraz traktowanie narkotyków jako środków umożliwiających ucieczkę od trudności 

życia codziennego, rozładowanie stresu i konfliktów. Przemoc w rodzinie jest z kolei 

problemem mającym często swoje źródło w uzależnieniach i ubóstwie. Jej ofiarami są 

niejednokrotnie osoby słabe fizycznie, psychicznie, o niskim poczuciu własnej wartości, zależne 

od sprawcy. Na ogół są to kobiety i dzieci, rzadziej osoby niepełnosprawne, starsze i chore, 

Trudno jest ustalić liczbę osób zmagających się z problemami alkoholowymi, które 

niejednokrotnie są przyczyną wystąpienia przemocy w rodzinie. Dane szacunkowe w tym 

zakresie przygotowała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zawiera je poniższa tabela. 

 

Tabela 5. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych 
 

  w Polsce 
w 100-tys. 
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ok. 2% 
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ok. 800 tys. 
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ok. 500 
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ok. 200 
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dorośli żyjący w otoczeniu 
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ok. 4% 
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ok. 1,5 mln 
ok. 4.000 
osób 

ok. 1.000 
osób 

ok. 400 
osób 

dzieci wychowujące się 
w rodzinach alkoholików 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 mln 
ok. 4.000 
osób 

ok. 1.000 
osób 

ok. 400 
osób 

osoby pijące szkodliwie 
5-7% 
populacji 

2-2,5 mln 
5.000-7.000 
osób 

1.250-1.750 
osób 

ok. 500-700 
osób 
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ofiary przemocy domowej 
w rodzinach z problemem 
alkoholowym 

2/3 osób 
dorosłych 
oraz 
2/3 dzieci 
z tych rodzin 

razem  
ok. 2 mln 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

ok. 5.300 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

ok. 1.330 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

ok. 530 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

 

Źródło danych szacunkowych: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Dane zamieszczone w powyższym zestawieniu pozwalają określić szacunkową liczbę 

mieszkańców gminy Chorkówka dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. 

Z wyliczeń wynika, że na jej terenie żyje ok. 270 osób uzależnionych od alkoholu 

(2% populacji), ok. 540 osób współuzależnionych (4% populacji), 670-940 osób pijących 

szkodliwie alkohol (5-7% populacji), 540 dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem 

alkoholowym (4% populacji) oraz ok. 720 ofiar przemocy domowej w rodzinach dotkniętych 

problemem alkoholowym. Analizując powyższe dane należy mieć świadomość, iż nie 

odzwierciedlają one w pełni rzeczywistej skali problemów uzależnień i przemocy w rodzinie 

w gminie. Potwierdzają to obserwacje przeprowadzone w gminie, z których wynika, że co 

7 rodzina zamieszkująca na jej terenie boryka się z problemem alkoholowym. Przyjmując, że 

z alkoholikiem lub osobą nadużywającą alkoholu mieszkają razem 4 osoby (wliczając dzieci), 

liczbę osób współuzależnionych w gminie należy określić na poziomie ponad 1,3 tysiąca. 

Dodając do tej liczby osoby uzależnione i nadużywające alkoholu, należy przyjąć, że ok. 2,2 

tysiąca ludności gminy jest na co dzień w jakimś stopniu obciążona problemem 

alkoholowym. Znając konsekwencje spożywania alkoholu, można przyjąć, że przynajmniej 

połowa tej liczby (1 tysiąc) doznaje z powodu alkoholu moralnej, psychicznej a bardzo często 

fizycznej przemocy. 

W ostatnich latach notuje się wzrost zagrożeń uzależnieniami wśród mieszkańców 

gminy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Przyczyną tego, poza uniwersalną 

atrakcyjności alkoholu dla ludzi, jest bardzo dynamiczna promocja i coraz większa 

dostępność napojów alkoholowych, zwiększenie samodzielności konsumpcyjnej młodzieży 

i zaniedbania rodziców, którzy rozluźniają kontrolę wychowawczą i lekceważą zagrożenia 

związane z piciem alkoholu przez dzieci. 

Z obserwacji i przeprowadzonych w gminie wywiadów wynika, że w ostatnich latach 

obniżył się wiek inicjacji alkoholowej z 14 do 12 lat, a osoby nieletnie, pomimo ustawowego 

zakazu sprzedaży im alkoholu, nie mają większych trudności z zakupem alkoholu. Najczęściej 
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sięgają one po piwo, a większość z nich uważa, że alkohol zawarty w piwie jest mniej 

szkodliwy niż alkohol zawarty w wódce. Niepokojące jest również to, że dziewczęta nie 

ustępują w tych zachowaniach chłopcom, a czasem nawet ich przewyższają. Na nasilenie się 

zjawiska spożycia alkoholu przez coraz młodsze osoby ma wpływ zarówno tolerancja ze 

strony sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu, jak i rosnące przyzwolenie 

dorosłych na picie alkoholu przez nieletnich. 

Z danych pochodzących z oświadczeń właścicieli punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w gminie, wynika, że z roku na rok zwiększa się spożycie alkoholu w gminie. 

Szczególnie niepokojąca jest sprzedaż, a tym samym konsumpcja, dużej ilości alkoholu niskiej 

jakości, tj. „tanich” win czy tzw. „nalewek" owocowych z dodatkiem chemicznych substancji 

smakowych i barwiących. Zazwyczaj picie tego rodzaju napojów alkoholowych jest udziałem 

osób zagrożonych marginalizacją lub marginalizowanych i podyktowane jest chęcią „upicia 

się” lub, w przypadku osób uzależnionych, koniecznością dostarczenia do organizmu kolejnej 

dawki alkoholu. Bardzo negatywnym zjawiskiem jest również spożywanie alkoholu 

w miejscach publicznych, na przystankach autobusowych, w okolicach sklepów, gdzie bardzo 

często przebywają również dzieci i młodzież. 

Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 

i przemocy w rodzinie oraz integracji społecznej osób nimi dotkniętych należy do zadań 

własnych gminy. Działania te podejmowane są w oparciu o gminne programy profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz przy wykorzystaniu 

zaplanowanych w ich ramach środków finansowych. 

Poniższy wykres przedstawia wysokość środków finansowych wydatkowanych na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 

i przemocy w rodzinie w gminie Chorkówka w latach 2012-2015. 
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Wykres 26. Środki finansowe wydatkowane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień 
i przemocy w rodzinie w gminie w latach 2013-2015 

 

Źródło danych: Urząd Gminy w Chorkówce. 

 

W latach 2013-2015 wysokość środków finansowych wydatkowanych w gminie na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 

i przemocy w rodzinie zwiększała się z roku na rok (ze 143.304 zł w 2013 r. do 155.182 zł 

w 2015 r.). Wpływ na to miała stale rosła pula środków finansowych przeznaczonych na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. 

Inicjowaniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

uzależnień i przemocy w rodzinie oraz integracją społeczną osób uzależnionych w gminie 

Chorkówka zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do jej 

zadań należy: prowadzenie czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób 

uzależnionych od alkoholu, opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, 

przyjmowanie zgłoszeń o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, przygotowanie 

dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego, 

składanie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego dla miejsca 

zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, udzielenie konsultacji 

członkom rodzin z problemem alkoholowym, inicjowanie i wspieranie realizacji zadań 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie 
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spraw organizacyjnych związanych z zadaniami ustawowymi Komisji, udział członków Komisji 

w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie 

oraz w posiedzeniach grup roboczych, a także udział członków Komisji w specjalistycznych 

szkoleniach, warsztatach, konferencjach, seminariach związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przemocy. 

Wybrane dane dotyczące działań podejmowanych przez Komisję, a także lokalnego 

rynku napojów alkoholowych przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 27. Wybrane dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w gminie oraz działalności 
GKRPA w latach 2013-2015 

 

Źródło danych: Urząd Gminy w Chorkówce. 

 

W latach 2013-2015 uchwalony przez Radę Gminy limit punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w gminie był taki sam (po 59 w każdym roku), a liczba punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych była zbliżona (28 w 2013 r., 26 w 2014 r., 27 w 2015 r.). Podobna była 
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liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi GKRPA przeprowadziła rozmowy 

liczba osób, z którymi GKRPA przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące 

liczba osób, w stosunku do których GKRPA podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu 
obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień 
liczba osób, wobec których GKRPA wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia 
odwykowego 
liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie GKRPA 
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również liczba obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (69 w 2013 r., 

68 w 2014 r., 71 w 2015 r.) i liczba skontrolowanych przez GKRPA punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych (26 w 2013 r., po 24 w latach 2014-2015), natomiast liczba wydanych 

zezwoleń ulegała wahaniom (36 w 2013 r., 18 w 2014 r., 24 w 2015 r.). Warto dodać, że 

w analizowanym okresie nie wydano żadnej decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W 2015 roku, w stosunku do lat poprzednich, znacznie spadła liczba członków rodzin 

osób z problemem alkoholowym, z którymi GKRPA przeprowadziła rozmowy (68 w 2013 r., 

73 w 2014 r., 9 w 2015 r.), podobnie jak liczba osób, z którymi Komisja przeprowadziła 

rozmowy interwencyjno-motywujące (40 w 2013 r., 62 w 2014 r., 28 w 2015 r.).  

W analizowanym okresie GKRPA podejmowała również czynności zmierzające do 

orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień 

(w stosunku do 32 osób w 2013 r., 58 osób w 2014 r. i 18 osób w 2015 r.), występując w tej 

sprawie do sądu (wobec odpowiednio 9, 3 i 8 osób). 

W latach 2013-2015 liczba osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, 

z którymi kontaktowali się członkowie GKRPA była relatywnie wysoka i ulegała wahaniom (120 

w 2013 r., 283 w 2014 r., 201 w 2015 r.). 

Obok Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych istotną rolę 

w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie na terenie gminy ogrywają: podmioty mające swoją siedzibę w Chorkówce  

– Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym (działa także 

w Zręcinie), Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, grupa samopomocowa AA „Droga”, a także świetlice 

profilaktyczne, w tym Świetlica w Zręcinie i działające poza gminą: Poradnia Odwykowa, 

Oddział Odwykowy i Poradnia Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim 

im. Jana Pawła II w Krośnie, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Lesku, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Krośnie i działający przy nim Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz 

Komisariat Policji w Dukli i Komenda Miejska Policji w Krośnie. 

Dużym problemem dla mieszkańców gminy jest utrudniony dostęp do pomocy 

detoksykacyjnej. Placówki świadczącej w tym zakresie nie ma w Krośnie i jego okolicach; 

najbliższe znajdują się w Gorlicach, Leżajsku, Jarosławiu i Żurawicy. 
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Dane szczegółowe na ich temat podmiotów mogących wspierać mieszkańców gminy 

dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 6. Podmioty mogące wspierać mieszkańców gminy dotkniętych problemami uzależnień 
i przemocy w rodzinie 

 

nazwa podmiotu adres podmiotu 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Chorkówce 

38-458 Chorkówka 175 

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym 
i ich rodzin w Chorkówce/Zręcinie 

38-458 Chorkówka 175,  
ul. Łukasiewicza 38, 38-457 Zręcin 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Chorkówce 

38-458 Chorkówka 175 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce 38-458 Chorkówka 175 

Świetlice profilaktyczne w gminie,  
w tym Świetlica profilaktyczna w Zręcinie 

poszczególne miejscowości gminy,  
w tym: ul. Łukasiewicza 38,  
38-457 Zręcin 

Grupa samopomocowa AA „Droga” w Zręcinie ul. Łukasiewicza 38, 38-457 Zręcin 

Poradnia Odwykowa, Wojewódzki Szpital Podkarpacki 
im. Jana Pawła II w Krośnie 

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno 

Oddział Odwykowy, Wojewódzki Szpital Podkarpacki 
im. Jana Pawła II w Krośnie 

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno 

Poradnia Zdrowia Psychicznego, Wojewódzki Szpital 
Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie 

ul. Grodzka 45, 38-400 Krosno 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Lesku al. Jana Pawła II 18a, 38-600 Lesko 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie 

ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno 

Komisariat Policji w Dukli ul. Kopernika 4, 38-450 Dukla 

Komenda Miejska Policji w Krośnie ul. Lwowska 28, 38-400 Krosno 

 
Źródło danych: Urząd Gminy w Chorkówce. 

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin 

otwarty jest we wtorki i piątki w Świetlicy Profilaktycznej w Zręcinie, a w czwartki w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Chorkówce. Usługi w nim świadczy osoba, która odbyła kierunkowe 

szkolenie I stopnia w procesie certyfikacji zawodowej psychoterapii uzależnień (Studium 

Umiejętności Psychologicznych) i ma przygotowanie do pracy z ofiarami przemocy domowej 

(Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie). Świadczona w Punkcie pomoc polega na: 

informowaniu o sposobach udzielania pomocy oraz miejscach, w których jest ona dostępna, 
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przybliżaniu wiedzy na temat uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, przeprowadzaniu 

rozmów z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i nadużywającymi alkoholu oraz 

motywowanie ich do podjęcia terapii, rozpoznawaniu podczas przeprowadzanych rozmów 

zjawiska przemocy domowej oraz udzielaniu wsparcia i informacji o możliwościach jej 

powstrzymania, inicjowaniu interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej, 

rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych, ulotek i wydawnictw dotyczących choroby 

alkoholowej i współuzależnienia, udzielaniu wsparcia po zakończeniu leczenia odwykowego, 

przeprowadzaniu rozmów podtrzymujących, prowadzeniu indywidualnej pracy 

terapeutycznej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi z syndromem DDA (Dorosłe 

Dzieci Alkoholików) oraz z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc, 

a także gromadzeniu informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji 

poszczególnych służb i instytucji działających na terenie gminy, które powinny być włączone 

w systemową pomoc dla rodziny. 

W 2013 roku ze wsparcia udzielanego w Punkcie skorzystało 39 osób z problemem 

alkoholowym (udzielono im 161 porad), 48 dorosłych członków rodziny osoby z problemem 

alkoholowym (184 porady), 21 osób doznających przemocy w rodzinie (58 porad) oraz 

3 osoby stosujące przemoc w rodzinie (5 porad). W 2014 roku pomocą w Punkcie objęto 

43 osoby z problemem alkoholowym (198 porad), 31 dorosłych członków rodziny osoby 

z problemem alkoholowym (140 porad), 8 osób doznających przemocy w rodzinie (55 porad) 

oraz 2 osoby stosujące przemoc w rodzinie (11 porad). W 2015 roku ze wsparcia w ramach 

Punktu skorzystało 41 osób z problemem alkoholowym (udzielono im 146 porad), 

34 dorosłych członków rodziny osoby z problemem alkoholowym (129 porad), 7 osób 

doznających przemocy w rodzinie (71 porad) oraz 2 osoby stosujące przemoc w rodzinie 

(7 porad). 

W ramach Punktu dostępny jest telefon (w Gminnym Punkcie Informacyjnym 

w Zręcinie – tel. 13 42 214 28, w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce – tel. 13 43 141 

20), który umożliwia osobom współuzależnionym (w tym kobietom – żonom i matkom) oraz 

osobom doświadczającym przemocy bieżący kontakt oraz otrzymanie wsparcia bez 

konieczności narażania się na szykany ze strony pijącego męża oraz na wstyd w związku 

z przyznaniem się przed sąsiadami lub znajomymi do problemu alkoholowego.  
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Mieszkańcy gminy mogą uzyskać bezpłatną poradę również za pośrednictwem innych 

telefonów: telefonu zaufania dla osób z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie 

(13 43 256 50), narkotykowego telefonu zaufania (13 43 293 04), telefonu Specjalistycznego 

Ośrodka Interwencji Socjalnej (13 43 262 67; pomoc prawna i psychologiczna), 

Pomarańczowej Linii dla rodziców, których dzieci upijają się (800 140 068), Niebieskiej Linii 

dla osób doświadczających przemocy domowej (801 120 002), Linii Nieobojętnych dla osób, 

które były świadkami sprzedaży alkoholu osobom nieletnim (801 188 288) oraz telefonu 

zaufania dla dziecka (800 12 12 12). 

Członkowie rodzin z problemem alkoholowym, dzieci i ofiary przemocy domowej 

mogą również korzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej we wszystkich 

publicznych poradniach psychologicznych. 

W Świetlicy Profilaktycznej w Zręcinie odbywają się spotkania grupy samopomocowej 

AA „Droga”. Systematycznie, czyli raz w tygodniu (w piątki), uczestniczy w nich 12-16 osób, 

które w pracy korzystają z programu 12 kroków. Grupa wpisana jest do Ogólnopolskiego 

Spisu Mityngów Anonimowych Alkoholików, prowadzonego przez Biuro Służby Krajowej AA 

w Polsce. 

Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce wynika, że w 2015 

roku liczba rodzin objętych wsparciem z powodu alkoholizmu była nieco niższa niż w latach 

2013-2014. W 2013 roku pomocą społeczną w związku z tym problemem objęto 25 rodzin 

liczących 52 osoby, rok później 20 rodzin liczących 42 osoby, a w 2015 roku 19 rodzin 

liczących 38 osób. Jednocześnie liczba rodzin, którym przyznano wsparcie z powodu 

przemocy w rodzinie, była niewielka (1 rodzina licząca 3 osoby w 2013 r. i 1 rodzina licząca 

7 osób w 2015 r.), a narkomania nie była powodem udzielenia pomocy społecznej w gminie. 

W skład działającego w gminie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorkówce, przedstawiciel 

Komisariatu Policji w Dukli, przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia, przedstawiciel 

organizacji pozarządowych i przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej działającego 

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie. 

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: diagnozowanie problemu 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chorkówka na lata 2016-2024 

 

 55 

 

przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku 

dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach 

i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań 

w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W latach 2013-2015 odbyły się odpowiednio 6, 4 i 4 posiedzenia Zespołu oraz 

odpowiednio 49, 61 i 58 posiedzeń utworzonych w jego ramach grup roboczych. Liczba 

realizowanych i zakończonych procedur „Niebieskie Karty“ wyniosła: odpowiednio 100 i 54 

w 2013 roku, 83 i 84 w 2014 roku oraz 71 i 61 w 2015 roku. 

Praca Zespołu i grup roboczych opierała się na podejmowanych w ramach procedury 

„Niebieskie Karty” działaniach pomocowych wobec zgłoszonych indywidualnych przypadków 

wystąpienia przemocy w rodzinie. Działania te ujmowano w indywidualnych planach 

pomocy, które zakładały złożenie wizyty w domu, zbadanie sytuacji w rodzinie i prowadzenie 

pracy socjalnej przez pracowników socjalnych GOPS-u, złożenie wizyty i nadzór ze strony 

policjanta dzielnicowego oraz zgłoszenie osób nadużywających alkoholu do GKRPA. Rodziny 

były również informowane o możliwości skorzystania z pomocy psychologa i radcy prawnego 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.  

W 2015 roku do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym organizowanym 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie skierowano 4 osoby, wobec których 

istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.  

W analizowanym okresie Zespół Interdyscyplinarny upowszechniał również 

informacje na temat zjawiska przemocy oraz podmiotów udzielających w środowisku 

lokalnym wsparcia osobom i rodzinom nim dotkniętym (broszury edukacyjne, ulotki). 

W Poradni Odwykowej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II 

w Krośnie usługi świadczą: biegły specjalista w zakresie uzależnienia od alkoholu, 

3 terapeutki uzależnień oraz psycholodzy i lekarze psychiatrzy. Terapia prowadzona jest 

w ramach grupy wstępnej, grupy zadaniowej oraz grup tematyczno-problemowych 

(np. asertywności zachowania, nawrotów choroby dla pacjentów poradni), a także w formie 

zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych. 
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Oddział Odwykowy Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II 

w Krośnie dysponuje 26 łóżkami, oferując całodobowy pobyt z terapią zespołu uzależnienia 

od alkoholu. W 2015 roku ze wsparcia udzielanego w jego ramach skorzystało kilkunastu 

mieszkańców gminy (co piąta osoba po odbyciu terapii utrzymuje abstynencję dłużej niż rok). 

Prowadzona w gminie działalność profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie (w szczególności w funkcjonujących na jej terenie 

placówkach oświatowych i placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży) obejmuje 

m.in. organizowanie i realizowanie programów profilaktycznych, prelekcji i pogadanek, 

spektakli i konkursów profilaktycznych, imprez sportowych, programów dla młodzieży z grup 

ryzyka oraz zajęć w świetlicach profilaktycznych. Te ostatnie przeznaczone są dla dzieci 

i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych oraz młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi, 

w szczególności alkoholizmem i narkomanią. Głównym celem działania świetlic jest 

stworzenie bezpiecznego miejsca spędzania czasu wolnego. W placówkach organizowane są 

różnorodne zajęcia animacyjne, artystyczne i sportowe oraz konkursy i prelekcje na temat 

zagrożeń wynikających z używania alkoholu i innych używek. Świetlice wyposażone są 

w sprzęt sportowy, audiowizualny oraz gry i przyrządy do ćwiczeń fizycznych. Uczestnicząc 

w zajęciach, dzieci i młodzież wypełniają swój wolny czas, z dala od alkoholu i w atmosferze 

trzeźwości.  

Programami profilaktycznymi objęto 220 dzieci i 12 nauczycieli w 2013 roku, 

w prelekcjach i pogadankach uczestniczyło 218 osób w 2013 roku, 158 osób w 2014 roku 

i 180 osób w 2015 roku, w spektaklach profilaktycznych – 760 osób w 2013 roku, 140 osób 

w 2014 roku i 330 osób w 2015 roku, w imprezach sportowych – 40 osób w 2013 roku, 

25 osób w 2014 roku i 310 osób w 2015 roku, w konkursach – 175 osób w 2013 roku 

i 42 osoby w 2014 roku, w programach dla młodzieży z grup ryzyka – 32 osoby w 2013 roku 

i 60 osób w 2015 roku, a w zajęciach w świetlicach profilaktycznych – 540 dzieci w 2013 roku 

(w tym 108 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym), 400 dzieci w 2014 roku 

(w tym 90 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym) i 240 dzieci w 2015 roku 

(w tym 70 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym). 
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9. PROBLEM BEZDOMNOŚCI 

 

W ujęciu socjologicznym bezdomność jest problemem społecznym charakteryzującym 

się brakiem stałego miejsca zamieszkania. Ze względu na trudną do określenia skalę, złożone 

przyczyny oraz szczególnie dotkliwe społeczno-ekonomiczne skutki jest zjawiskiem o zasięgu 

i znaczeniu globalnym, mającym jednocześnie specyficzne regionalne i lokalne 

uwarunkowania, które wpływają na dobór odpowiednich środków przeciwdziałania. 

Zapobieganie bezdomności wymaga aktywnego, zintegrowanego i kompleksowego 

działania. Wykorzystanie istniejących zasobów środowiska i tworzenie warunków do 

wdrażania nowych form wsparcia na rzecz osób bezdomnych i ich integracji z otoczeniem 

powinno stanowić podstawowy cel prowadzonej na szczeblu lokalnym polityki społecznej. 

W gminie Chorkówka zjawisko bezdomności występuje, ale póki co nie urasta do 

rangi problemu i ma charakter jednostkowy. Pomoc osobom zagrożonym i dotkniętym 

bezdomnością świadczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce. W latach 2014-

2015 obejmował on wsparciem z powodu bezdomności po 1 osobie, a w 2015 roku 2 osoby. 

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na terenie 

województwa podkarpackiego znajdują się 24 placówki zapewniające osobom bezdomnym 

schronienie i nocleg oraz dalsze 83 udzielające wsparcia innego rodzaju, m.in. wydające 

gorące posiłki, suchy prowiant, udzielające pomocy pielęgniarskiej, wydające odzież, obuwie, 

środki czystości, oferujące możliwość skorzystania z prysznica, dopłacające do obiadów, 

wypożyczające sprzęt rehabilitacyjny. 

Mieszkańcy gminy Chorkówka w razie potrzeby najczęściej korzystają ze schronienia 

w Domu Inwalidy Bezdomnego – Schronisku dla mężczyzn w Sanoku (ul. Przemyska 24). 

Mężczyźni mogą również korzystać ze znajdującego się w pobliżu Schroniska dla bezdomnych 

mężczyzn w Krośnie (ul. Wojska Polskiego 26), natomiast kobiety w Schronisku dla 

bezdomnych kobiet w Racławówce (Racławówka 132) i Schronisku dla Bezdomnych Kobiet 

w Rudniku nad Sanem (ul. Rzeszowska 35). 
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10. PRZESTĘPCZOŚĆ 

 

Przestępczość jest dynamicznym, podlegającym rozwojowi zjawiskiem społecznym, 

które stanowi zagrożenie dla obowiązującego porządku prawnego. W zależności od swej 

intensywności i częstotliwości wpływa na formowanie się postaw i zachowań ludności oraz 

odciska piętno na jej funkcjonowaniu. 

Zapobieganie przestępczości wymaga zastosowania rozwiązań kompleksowych, 

zakładających wspólne zaangażowanie instytucji i organizacji państwowych, samorządowych 

i społecznych, przedstawicieli społeczności lokalnych oraz środków masowego przekazu. 

Ważną rolę w zakresie inicjowania i organizowania tej działalności odgrywa policja. 

Za ochronę mieszkańców oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

w gminie odpowiada Komenda Miejska Policji w Krośnie (ul. Lwowska 28, 38-400 Krosno), 

a bezpośrednie czynności policyjne wykonują funkcjonariusze Komisariatu Policji w Dukli 

(ul. Kopernika 4, 38-450 Dukla; w najbliższych latach planowane jest przywrócenie 

Posterunku Policji w Chorkówce). 

Według danych Komisariatu Policji w Dukli, w 2015 roku na terenie gminy Chorkówka 

ujawniono 109 przestępstw. Najwięcej z nich polegało na kradzieży z włamaniem 

(27 czynów), prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości (15) i kradzieży mienia (14). 

Dane szczegółowe na temat przestępczości w gminie w 2015 roku przedstawia 

poniższy wykres. 
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Wykres 28. Przestępstwa popełnione w gminie w 2015 roku 

 
Źródło danych: Komisariat Policji w Dukli. 

 

W 2015 roku w przypadku stwierdzonych 109 przestępstw, za podejrzanych o ich 

popełnienie uznano 55 sprawców. Najmłodsi sprawcy mieli 16 lat i popełnili przestępstwo 

polegające na udziale w bójce, a najstarszy liczył 62 lata i dopuścił się kradzieży z włamaniem. 

Dane szczegółowe na temat ujawnionych sprawców przestępstw przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Tabela 7. Sprawcy przestępstw popełnionych w gminie w 2015 roku 
 

kategoria przestępstwa 
liczba sprawców 
ujawnionych 

wiek sprawców 

prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 15 
22, 23, 27, 28, 29, 35, 
37, 38 (x3), 39, 40, 41, 
46, 50 lat (13) 

kradzież mienia 9 
30, 32, 33, 39, 44 (x2), 
56 lat (x3) 

uchylanie się od płacenia alimentów 7 
33, 35, 37, 41, 43, 44 
lata 

bójka i pobicie 6 16 (x4), 21, 26 lat 

znęcanie się nad rodziną 3 28, 32, 47 lat 

kradzież z włamaniem 2 44, 62 lata 

spowodowanie wypadku drogowego 2 37, 43 lata 

27 

15 14 

7 

3 3 2 2 2 2 2 2 2 

8 

0 

10 

20 

30 

kradzież z włamaniem kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 

kradzież mienia uchylanie się od płacenia alimentów 

znęcanie się nad rodziną kradzież drzewa z lasu 

bójka i pobicie oszustwo 

spowodowanie wypadku drogowego niestosowanie się do wyroku sądowego 

uszkodzenie ciała uszkodzenie mienia 

przestępstwo narkotykowe inne przestępstwa 
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niestosowanie się do wyroku sądu 2 26, 34 lata 

uszkodzenie ciała 2 24, 28 lat 

oszustwo 1 34 lata 

naruszenie miru domowego 1 29 lat 

groźba karalna 1 48 lat 

znieważenie funkcjonariusza publicznego 1 30 lat 

fałszywe zawiadomienie o przestępstwie 1 47 lat 

podrobienie dokumentu 1 30 lat 

wykonywanie wbrew prawu robót budowlanych 1 30 lat 

 
Źródło danych: Komisariat Policji w Dukli. 

 

11. POMOC SPOŁECZNA 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja 

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

i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 2 pkt 1 i art. 3 

pkt 1 ustawy o pomocy społecznej). 

Zadania pomocy społecznej w gminie Chorkówka wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Chorkówce. Podejmuje on działania m.in. na podstawie następujących 

przepisów prawa: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawa o Karcie Dużej Rodziny, ustawa 

o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawa – Prawo energetyczne. 

Realizując zadania Ośrodek współpracuje m.in. z placówkami oświatowymi i ochrony 

zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, Zakładem 

Opiekuńczo-Leczniczym, Zakładem Energetycznym i Gazowniczym w Krośnie, Policją, sądami, 

Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem, Narodowym 

Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Towarzystwem Przyjaciół 
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Dzieci w Krośnie. W opinii pracowników Ośrodka szczególnie ważna jest współpraca 

z lekarzami i pielęgniarkami środowiskowymi z zakładów opieki zdrowotnej, m.in. ze Szpitala 

w Krośnie oraz z poradni specjalistycznych, w tym poradni zdrowia psychicznego. 

W 2015 roku kadrę Ośrodka stanowiło 15 osób, w tym kierownik, główny księgowy, 

7 pracowników socjalnych (1 zatrudniony na zastępstwo na okres 9 miesięcy), 1 pracownik 

do spraw świadczeń i administracji, 3 pracowników do spraw świadczeń rodzinnych 

i funduszu alimentacyjnego oraz obsługi kasy Ośrodka, 1 pracownik administracyjny na okres 

1 miesiąca (po stażu) oraz 2 asystentów rodziny. Ponadto Ośrodek zatrudniał na umowę 

zlecenie administratora systemów informatycznych. 

W analizowanym roku Ośrodek spełniał wynikający z art. 110 ust. 11-12 ustawy 

o pomocy społecznej obowiązek zatrudnienia 1 pracownika socjalnego na 2 tysiące 

mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników, bowiem na 1 pracownika socjalnego 

przypadało 1.972 mieszkańców gminy. 

Dane szczegółowe na temat stanu zatrudnienia w GOPS-ie i kwalifikacji pracujących 

w nim osób przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 8. Kadra GOPS-u i jej kwalifikacje w 2015 roku 
 

 liczba osób 

kadra kierownicza  1 

wykształcenie wyższe 0 

specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej 1 

pracownicy socjalni 7 

wykształcenie wyższe 5 

wykształcenie średnie 2 

specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie pracownika socjalnego 1 

specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie pracownika socjalnego 0 

specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej 2 

pozostali pracownicy 7 

wykształcenie wyższe 7 

wykształcenie średnie 0 

wolontariusze 0 

pracownicy zatrudnieni w ramach zatrudnienia subsydiowanego 0 

staże 0 

 
Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce. 
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Ze wsparcia udzielanego przez GOPS mogą korzystać osoby i rodziny, które spełniają 

określone warunki przedstawione w poszczególnych aktach prawnych. W odniesieniu do 

świadczeń z pomocy społecznej jednym z nich jest kryterium dochodowe, które jest ustalone 

na poziomie 634 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 514 zł na 

osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe stosowane jest również przy przyznawaniu zasiłków 

rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód rodziny 

na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł, a gdy członkiem rodziny jest 

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 

o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli dochód ten nie 

przekracza 764 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują z kolei, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

W latach 2013-2015 wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i innych 

obszarów polityki społecznej w gminie zmniejszały się z roku na rok (z 7.113.637 zł w 2013 r., 

do 6.928.911 zł w 2015 r.). W analizowanym okresie stale rosły kwoty przeznaczane na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi, wspieranie rodziny ze strony asystenta rodziny i zasiłki stałe, 

zmniejszały się z kolei wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz pomoc materialną dla uczniów. Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 9. Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i innych obszarów polityki 
społecznej w gminie w latach 2013-2015 

 

rozdziały 
wysokość wydatków (w zł) 

w 2013 r. w 2014 r. w 2015 r. 

ochrona zdrowia 

przeciwdziałanie narkomanii 2.000 3.000 3.000 

przeciwdziałanie alkoholizmowi 139.190 145.325 150.364 

pomoc społeczna 

placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.169 0 6.011 

domy pomocy społecznej 39.438 56.053 55.789 

rodziny zastępcze 3.888 3.112 5.926 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2.114 2.913 1.818 

wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny 
wspierające) 

0 4.844 36.135 
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świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

4.704.986 4.613.530 4.620.539 

składki na ubezpieczenia zdrowotne 34.536 32.960 40.283 

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

472.972 466.140 459.465 

dodatki mieszkaniowe 2.581  1.097 1.196 

zasiłki stałe 280.522 291.741 304.552 

Ośrodek Pomocy Społecznej 610.160 595.625 603.914 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 174.648 154.900 140.016 

pozostała działalność, w tym program „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” 

228.804 232.264 141.180 

edukacyjna opieka wychowawcza 

pomoc materialna dla uczniów 416.629 365.087 358.723 

ogółem 7.113.637 6.968.591 6.928.911 

w tym w budżecie GOPS-u 6.388.264 6.309.387 6.283.624 
 

Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce. 

 

W latach 2013-2015 z roku na rok zmniejszała się liczba osób, którym udzielono 

pomocy i wsparcia (z 627 w 2013 r. do 514 w 2015 r.), a liczba osób w rodzinach, którym 

przyznano świadczenie w 2015 roku, była niższa niż w latach 2013-2014 (1.181 w 2013 r., 

1.187 w 2014 r., 907 w 2015 r.). 

W gronie odbiorców pomocy społecznej w gminie, największe grupy stanowiły osoby 

długotrwale korzystające ze wsparcia (314 w 2013 r., 329 w 2014 r., 319 w 2015 r.) oraz 

pozostające w wieku produkcyjnym (306 w 2013 r., 294 w 2014 r., 262 w 2015 r.). Udział 

osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej zwiększał się z roku na rok (50,1% 

w 2013 r., 54,5% w 2014 r., 62,1% w 2015 r.), a odsetek osób w wieku produkcyjnym był 

na zbliżonym poziomie (48,8% w 2013 r., 48,7% w 2014 r., 51% w 2015 r.). 

W 2015 roku udział osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie, w ogóle 

mieszkańców gminy, był niższy w porównaniu z latami poprzednimi. W latach 2013-2014 

wyniósł on 8,8%, a w 2015 roku spadł do 6,7%. 

W 2015 roku, w porównaniu z latami 2013-2014, znacznie zmniejszyła się liczba osób 

w rodzinach, którym przyznano świadczenie pieniężne (998 w 2013 r., 973 w 2014 r., 790 

w 2015 r.), podobnie jak liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie niepieniężne 

(716 w 2013 r., 717 w 2014 r., 559 w 2015 r.). 

Poniższe wykresy przedstawiają dane szczegółowe na temat korzystających z pomocy 

społecznej w gminie. 
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Wykres 29. Osoby w gminie, którym w latach 
2013-2015 udzielono pomocy i wsparcia 

Wykres 30. Osoby i rodziny w gminie, którym 
w latach 2013-2015 przyznano świadczenie 

 

Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce. 

 

Wykres 31. Osoby i rodziny w gminie, którym 
w latach 2013-2015 przyznano świadczenie 
pieniężne 

Wykres 32. Osoby i rodziny w gminie, którym 
w latach 2013-2015 przyznano świadczenie 
niepieniężne 

 

Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce. 
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W latach 2013-2015 stale zmniejszyła się liczba rodzin, z którymi przeprowadzono 

wywiad środowiskowy (402 w 2013 r., 382 w 2014 r. i 330 w 2015 r.), natomiast liczba osób 

przebywających w tych rodzinach ulegała wahaniom (1.323 w 2013 r., 1.439 w 2014 r., 1.200 

w 2015 r.). 

Wśród mieszkańców gminy korzystających ze wsparcia GOPS-u w latach 2013-2015 

najliczniejsze grupy stanowiły rodziny dotknięte ubóstwem oraz bezrobociem. Dość liczne 

grono stanowiły również rodziny z członkiem niepełnosprawnym oraz dotknięte długotrwałą 

lub ciężką chorobą, a także wymagające ochrony macierzyństwa, głównie z uwagi na 

wielodzietność, oraz zmagające się z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia 

poniższy wykres. 

 

Wykres 33. Powody przyznawania pomocy społecznej w gminie w latach 2013-2015 (liczba rodzin) 

 

Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce. 

 

W 2015 roku zmniejszyła się, w stosunku do lat 2013-2014, liczba rodzin objętych 

wsparciem GOPS-u z większości powodów przyznawania pomocy społecznej w gminie, 

tj. ubóstwa (273 w 2013 r., 275 w 2014 r., 242 w 2015 r.), bezrobocia (228 w 2013 r., 226 

w 2014 r., 184 w 2015 r.), niepełnosprawności (157 w 2013 r., 165 w 2014 r., 134 w 2015 r.), 

długotrwałej lub ciężkiej choroby (113 w 2013 r., 119 w 2014 r., 82 w 2015 r.), wymagających 
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ochrony macierzyństwa (49 w 2013 r., 61 w 2014 r., 50 w 2014 r.) oraz zmagających się 

z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego (39 w 2013 r., 47 w 2014 r., 38 w 2015 r.). Jednocześnie w latach 2014-2015 liczba 

rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu była niższa niż w 2013 roku 

(25 w 2013 r., 20 w 2014 r., 19 w 2015 r.). 

Świadczenia pomocy społecznej udzielane przez GOPS mają głównie charakter 

pieniężny, niepieniężny i usługowy. Dane szczegółowe w tym zakresie za lata 2013-2015 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 10. Formy świadczeń pomocy społecznej udzielonych w gminie przez GOPS w latach  
2013-2015 
 

formy świadczeń 
liczba osób liczba świadczeń 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

p
ie

n
ię

żn
e

 

zasiłek stały 56 61 63 583 611 613 

zasiłek okresowy 135 113 120 631 669 663 

zasiłek celowy 272 256 232 X X X 

w
 t

ym
:  zasiłek celowy przyznany 

w ramach programu „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania” 

43 40 95 63 91 233 

n
ie

p
ie

n
ię

żn
e 

posiłek 291 278 231 37.881 34.037 28.066 

w
 t

ym
:  posiłek przyznany 

w ramach programu „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania” 

291 278 231 37.881 34.037 28.066 

schronienie 0 0 0 0 0 0 

ubranie 0 0 0 0 0 0 

sprawienie pogrzebu 2 1 0 2 1 0 

odpłatność gminy za pobyt w domu 
pomocy społecznej 

2 3 3 24 35 36 

u
sł

u
gi

 

usługi opiekuńcze 14 13 12 11.035 9. 669 8.001 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 0 0 0 0 0 

specjalistyczne usługi dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 

1 1 2 732 735 600 

poradnictwo specjalistyczne 0 0 0 X X X 

praca socjalna 222* 264* 318* X X X 

interwencja kryzysowa 1* 0* 0* X X X 

kontrakt socjalny 22 12 4 X X X 
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in
d

yw
id

u
al

n
e 

p
ro

gr
am

y 
p

o
m

o
cy

 indywidualny program wychodzenia 
z bezdomności 

0 0 0 X X X 

indywidualny program zatrudnienia 
socjalnego (CIS) 

0 0 0 X X X 

w
sp

ie
ra

n
ie

 r
o

dz
in

y 

i p
ie

cz
a 

za
st

ę
p

cz
a 

wspieranie rodziny przez asystenta 
rodziny (liczba asystentów rodziny) 

0* (0) 5* (1) 10* (2) X X X 

rodziny wspierające 2* 1* 4* X X X 

odpłatność za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej 

3 2 6 X X X 

*liczba rodzin 
Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce. 

 

Spośród świadczeń pieniężnych najczęściej udzielaną formą pomocy w latach 2013-

2015 był zasiłek celowy. Jest on przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, 

a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 

opału, odzieży, obuwia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów 

i napraw w mieszkaniu, opłat za gaz, energię, wodę i czynsz, a także kosztów pogrzebu. 

Liczba osób nim objętych zmniejszała się z roku na rok (z 272 w 2013 r. do 232 w 2015 r.). 

Ważną formą wsparcia finansowego był także zasiłek okresowy. Przysługuje on 

w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, 

możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego. W 2013 roku skorzystało z niego 135 osób, rok później 113 

osób, a w 2015 roku 120 osób. 

Dominujący rodzaj pomocy niepieniężnej stanowił z kolei posiłek, który był 

wsparciem udzielanym głównie dzieciom w ramach wieloletniego programu rządowego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (obowiązywał on do końca 2013 roku; na lata 2014-

2020 Rada Ministrów przyjęła wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Celem tego Programu jest 

ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów 

objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, 

w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. W latach 
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2013-2015 liczba osób objętych posiłkiem zmniejszała się z roku na rok (z 291 w 2013 r. do 

231 w 2015 r.). 

Ważną formą wsparcia niepieniężnego było również pokrywanie kosztów pobytu 

mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W 2013 roku gmina pokrywała koszt 

pobytu w domach pomocy społecznej za 2 osoby, a w latach 2014-2015 za 3 osoby. 

Wśród usług najistotniejszą rolę odgrywała praca socjalna mająca na celu pomoc 

osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania 

w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie 

warunków sprzyjających temu celowi. Była ona prowadzona m.in. w oparciu o zawarte 

kontrakty socjalne (22 w 2013 r., 12 w 2014 r. i 4 w 2015 r.). W latach 2013-2015 liczba 

rodzin, które objęto pracą socjalną, stale zwiększała się (z 222 w 2013 r. do 318 w 2015 r.). 

Praca socjalna w gminie przybierała formę działań o charakterze motywacyjnym, 

wspierającym i aktywizującym. Była prowadzona wieloaspektowo; obejmowała wiele sfer 

życia osób, którymi zajmują się pracownicy socjalni. Dotyczyła aktywności zawodowej, 

trudności i problemów zdrowotnych (w tym uzależnień), wspierania podopiecznych w ich 

prawidłowym funkcjonowaniu w życiu codziennym, informowania o przysługujących 

uprawnieniach. W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni pomagali m.in. 

w sporządzaniu różnego rodzaju wniosków np. o alimenty i rentę, współpracowali 

z pedagogami szkolnymi, ośrodkami zdrowia, Policją, urzędami. 

W analizowanym okresie Ośrodek świadczył także usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tymi pierwszymi w 2013 roku 

objęto 14 osób, rok później 13 osób, a w 2015 roku 12 osób. Z tych drugich w latach 2013-

2014 korzystała 1 osoba, a w 2015 roku 2 osoby.  

W latach 2013-2015 GOPS realizował również zadania z zakresu wspierania rodziny 

i rozwoju pieczy zastępczej, zapewniając wsparcie ze strony asystenta rodziny oraz 

umieszczając i pokrywając częściowy koszt pobytu dzieci z gminy w pieczy zastępczej. 

W 2014 roku Ośrodek zatrudniał 1, a w 2015 roku 2 asystentów rodziny. W 2014 roku 

pod opieką asystenta rodziny pozostawało 5 rodzin, a rok później 10 rodzin. 

W ramach wykonywanych obowiązków, asystent rodziny współpracował m.in. 

z placówkami oświatowymi i ochrony zdrowia, kuratorami sądowymi, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Krośnie i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
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a także z Domem Dziecka. Wykonywał przy tym w środowisku następujące zadania: pomagał 

w utrzymaniu czystości i porządku w mieszkaniu, wspierał w aktywnym poszukiwaniu pracy 

i załatwianiu spraw urzędowych, uczestniczył w odrabianiu zadań domowych, wspomagał 

osoby zagrożone problemem alkoholowym, skupiał uwagę na zacieśnianiu więzi rodzinnych 

poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań dzieci (gry planszowe, 

zabawy z wykorzystaniem artykułów plastycznych, wycieczki rowerowe, spacery). Praca 

asystenta rodziny miała także na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców 

poprzez edukację w zakresie prawidłowych postaw rodzicielskich, organizowania czasu 

wolnego dzieciom oraz stawiania wymogów i granic przy zastosowaniu odpowiedniego 

systemu kar i nagród.  

Jeśli chodzi o umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej i pokrywanie częściowych 

kosztów ich pobytu, w 2013 roku przebywało w niej 3 dzieci z gminy (2 w rodzinie zastępczej 

i 1 w placówce opiekuńczo-wychowawczej), rok później 2 dzieci (w rodzinie zastępczej), 

a w 2015 roku 6 dzieci (3 w rodzinie zastępczej i 3 w placówce opiekuńczo-wychowawczej). 

Od 2014 roku w gminie realizowany jest również rządowy program pomocy dla rodzin 

wielodzietnych. Koordynacją jego realizacji zajmuje się GOPS, który wydaje uprawnionym 

Karty Dużej Rodziny. W latach 2014-2015 wydał on łącznie 633 karty dla 121 rodzin. 

W analizowanym okresie Ośrodek realizował także zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. W ich ramach na bieżąco prowadził pracę socjalną oraz zajmował się 

obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chorkówce oraz delegował do niego 

swoich członków. 

W 2013 roku odbyło się 6 posiedzeń Zespołu i 49 posiedzeń utworzonych w jego 

ramach grup roboczych. Działaniami objęto 60 rodzin; wobec 41 z nich wszczęto procedurę 

„Niebieskie Karty”. W 2014 roku odbyły się z kolei 4 posiedzenia Zespołu i 61 posiedzeń grup 

roboczych. Działania prowadzono wobec 73 rodzin; w przypadku 61 z nich wszczęto procedurę 

„Niebieskie Karty”. W 2015 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu i 58 posiedzeń grup 

roboczych. Działania prowadzono w 71 indywidualnych przypadkach podejrzenia 

wystąpienia przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” została wszczęta przez 

Policję (67), GOPS (2), GKRPA (1) i placówkę oświatową (1). W przypadku 17 rodzin 

zakończono procedurę wobec uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 
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stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. Z kolei wobec 44 

rodzin podjęto decyzję o zakończeniu procedury na podstawie rozstrzygnięcia o braku 

zasadności podejmowanych działań. 

Realizowane indywidualne plany pomocy zakładały złożenie wizyty w domu, zbadanie 

sytuacji w rodzinie i prowadzenie pracy socjalnej przez pracowników socjalnych GOPS-u, 

złożenie wizyty i nadzór policjanta dzielnicowego oraz zgłoszenie osób nadużywających 

alkoholu do GKRPA. Rodziny były również informowane o możliwości skorzystania z pomocy 

psychologa i radcy prawnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie. W 2015 

roku do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym organizowanym przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie skierowano 4 osoby, wobec których istniało 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.  

W analizowanym okresie Zespół Interdyscyplinarny upowszechniał również 

informacje na temat zjawiska przemocy oraz podmiotów udzielających w środowisku 

lokalnym wsparcia osobom i rodzinom nim dotkniętym (broszury edukacyjne, ulotki). 

W latach 2013-2015 Ośrodek współpracował także z Powiatowym Urzędem Pracy 

w Krośnie w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych dla mieszkańców gminy. W 2013 

roku objęto nimi 9 osób, rok później 8 osób, a w 2015 roku 5 osób. W kolejnych latach kwota 

wydatkowana na ten cel z budżetu gminy wyniosła 7.546 zł w 2013 roku, 5.592 zł w 2014 roku 

i 5.184 zł w 2015 roku. 

W analizowanym okresie GOPS współpracował z organizacjami pozarządowymi 

(Polskim Komitetem Pomocy Społecznej i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Krośnie), zlecając 

im m.in. realizację zadań w trybie działalności pożytku publicznego. Kwota przekazanych 

dotacji wynosiła: 160.008 zł w 2013 roku, 140.201 zł w 2014 roku i 128.016 zł w 2015 roku. 

W latach 2013-2015 w gminie wypłacano również stypendia szkolne i zasiłki szkolne. 

Najczęściej wsparcie te kierowane jest do dzieci pochodzących z rodzin ubogich lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. dotkniętych bezrobociem, i służy zmniejszeniu 

różnic w dostępie do edukacji. Liczba osób nim objętych zmniejszała się z roku na rok 

(461 w 2013 r., 433 w 2014 r., 415 w 2015 r.), natomiast wysokość środków wydatkowanych 

na ten cel ulegała wahaniom (382.655 zł w 2013 r., 333.330 zł w 2014 r., 344.762 zł w 2015 r.). 
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W latach 2013-2015 pracownicy Ośrodka brali również udział w przygotowywaniu 

wypoczynku letniego dla 10 (w każdym roku) dzieci z gminy (m.in. dokonywali rekrutacji). 

Jego organizatorami byli: Kuratorium Oświaty i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie. 

W ramach realizowanych zadań GOPS przyznawał również świadczenia rodzinne. 

W latach 2012-2014 ogólna liczba udzielonych świadczeń zmniejszała się z roku na rok 

(z 30.774 w 2013 r. do 26.178 w 2015 r.), na co zasadniczy wpływ miał systematyczny spadek 

wypłacanych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków (z 24.085 w 2013 r. do 20.082 

w 2015 r.). 

W analizowanym okresie z roku na rok zmniejszała się również liczba wypłaconych 

zasiłków pielęgnacyjnych (z 5.510 w 2013 r. do 4.962 w 2015 r.) i świadczeń pielęgnacyjnych 

(z 832 w 2013 r. do 441 w 2015 r.). Spadek tych ostatnich był spowodowany zmianą ustawy 

o świadczeniach rodzinnych; od 1 lipca 2013 roku wygasły wszystkie decyzje dotyczące 

świadczeń pielęgnacyjnych i wprowadzono nowe warunki otrzymania świadczeń, które 

spełniało znacznie mniej osób. 

W 2015 roku znacznie wzrosła liczba wypłaconych specjalnych zasiłków opiekuńczych 

(15 w 2013 r., 30 w 2014 r., 160 w 2015 r.). 

Od 2014 roku Ośrodek przyznawał zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Przysługuje on osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 

2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa (na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy 

z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych 

innych ustaw, Dz. U. z 2012 r., poz. 1548) decyzji przyznającej prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego. W latach 2014-2015 GOPS przyznał odpowiednio 701 i 447 takich zasiłków. 

Dane szczegółowe na temat przyznanych w gminie świadczeń rodzinnych przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 11. Świadczenia rodzinne przyznane w gminie w latach 2013-2015 
 

 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 

liczba świadczeń 24.085 21.813 20.082 

zasiłek pielęgnacyjny 

liczba świadczeń 5.510 5.347 4.962 
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świadczenia pielęgnacyjne 

liczba świadczeń 832 486 441 

dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 

liczba świadczeń 230 0 0 

pomoc finansowa 

liczba świadczeń 0 480 14 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

liczba świadczeń 15 30 160 

zasiłek dla opiekuna 

liczba świadczeń X 701 447 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

liczba świadczeń 102 86 86 

ogółem 

liczba świadczeń 30.774 28.943 26.178 

 
Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce. 

 

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 

i zasiłek dla opiekuna GOPS opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 

zdrowotne. Liczba tych składek zmniejszała się z roku na rok, natomiast ich wartość ulegała 

wahaniom (1.236 na kwotę 158.648 zł w 2013 r., 1.087 na kwotę 162.120 zł w 2014 r., 611 

na kwotę 141.231 zł w 2015 r.). 

Kolejną formę pomocy udzielanej przez Ośrodek stanowiły świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, które służą wsparciu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. W latach 

2013-2015 liczba rodzin, którym przyznano tę pomoc, była na zbliżonym poziomie 

(72 w 2013 r., 70 w 2014 r., 75 w 2015 r.), natomiast wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na wypłatę świadczeń zmniejszała się nieznacznie z roku na rok (z 498.087 zł 

w 2013 r. do 487.064 zł w 2015 r.). Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa 

tabela. 
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Tabela 12. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane w gminie w latach 2013-2015 
 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 72 70 75 

łączna kwota wypłaconych świadczeń (w zł) 498.087 493.542 487.064 

 

Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce. 
 

Działania wobec dłużników alimentacyjnych polegały na: przeprowadzaniu wywiadu 

alimentacyjnego o odebraniu oświadczenia majątkowego, zobowiązaniu dłużnika do 

zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, 

informowaniu urzędów pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika, informowaniu 

komornika sądowego i organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach, kierowaniu 

wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, przekazywaniu 

do Biura Informacji Gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych 

oraz składaniu wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu 

Karnego (uchylanie się od płacenia alimentów). 

Pomoc społeczna polega również na prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury 

socjalnej. Obejmuje ona zarówno jednostki środowiskowe, jak i instytucjonalne. W gminie 

Chorkówka, obok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie funkcjonują żadne placówki 

wsparcia. Mieszkańcy gminy mają natomiast możliwość korzystania z oferty instytucji 

działających poza gminą. Dane szczegółowe na ich temat przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 13. Instytucje wsparcia spoza gminy, z oferty których mogą korzystać lub korzystają 
mieszkańcy gminy 
 

nazwa i adres instytucji zakres oferowanych usług oraz kategoria klienta 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Krośnie,  
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno. 

Zakres oferowanych usług: realizacja zadań powiatu 
z zakresu pomocy społecznej, rodzinnej i instytucjonalnej 
pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
rehabilitacji społecznej oraz organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej.  
Kategoria klienta: mieszkańcy powiatu. 

Dom Pomocy Społecznej w Krośnie 
Nr 1 „Rodzinne Gniazdo”,  
ul. Żwirki i Wigury 4a, 38-400 Krosno. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka 
oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, 
opiekuńczych i wspomagających zgodnie ze standardem 
określonym dla tego typu domu. 
Kategoria klienta: osoby starsze oraz przewlekle 
somatycznie chore. 
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Dom Pomocy Społecznej 
w Moczarach, Moczary 41,  
38-700 Ustrzyki Dolne. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka 
oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, 
opiekuńczych i wspomagających zgodnie ze standardem 
określonym dla tego typu domu. 
Kategoria klienta: osoby przewlekle psychicznie chore. 

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, 
38-222 Folusz 56. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka 
oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, 
opiekuńczych i wspomagających zgodnie ze standardem 
określonym dla tego typu domu. 
Kategoria klienta: osoby przewlekle psychicznie chore. 

Dom Pomocy Społecznej  
– Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa 
z Kantalicjo w Iwoniczu-Zdroju, 
ul. Długa 1, 38-440 Iwonicz-Zdrój. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka 
oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, 
opiekuńczych i wspomagających zgodnie ze standardem 
określonym dla tego typu domu. 
Kategoria klienta: dzieci i młodzież niepełnosprawna 
intelektualnie. 

Dom Pomocy Społecznej  
– Konwent Ojców Bonifratrów 
pw. Św. Elżbiety Węgierskiej 
w Iwoniczu-Zdroju,  
ul. Floriańska 19,  
38-440 Iwonicz-Zdrój. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka 
oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, 
opiekuńczych i wspomagających zgodnie ze standardem 
określonym dla tego typu domu. 
Kategoria klienta: dorosłe osoby niepełnosprawne 
intelektualnie. 

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie 
Różanieckiej,  
37-613 Ruda Różaniecka 53. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka 
oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, 
opiekuńczych i wspomagających zgodnie ze standardem 
określonym dla tego typu domu. 
Kategoria klienta: osoby przewlekle psychicznie chore. 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Rymanowie,  
ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów.  

Zakres oferowanych usług: wsparcie dzienne, w tym 
prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej, 
reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych 
wśród środowisku lokalnym, przeciwdziałanie społecznej 
dekompensacji, dążenie do integracji osób 
niepełnosprawnych poprzez ich aktywne uczestnictwo 
w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacji, 
odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb. 
Kategoria klienta: osoby z umiarkowanym i znacznym 
stopniem niepełnosprawności. 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Potoku, Potok 456, 38-404 Krosno. 

Zakres oferowanych usług: wsparcie dzienne osób 
od 18 roku życia mające na celu ich utrzymanie 
w środowisku zamieszkania oraz podtrzymywanie 
i rozwijanie umiejętności niezbędnych im do możliwie 
najbardziej samodzielnego życia. 
Kategoria klienta: osoby niepełnosprawne intelektualnie 
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Rymanowie,  
ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów. 

Zakres oferowanych usług: rehabilitacja społeczna 
i zawodowa, w tym m.in. rozwijanie umiejętności 
wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności 
osobistej, przygotowywanie do życia w środowisku 
lokalnym, rozwijanie psychofizycznych sprawności 
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niezbędnych w pracy, rozwijanie podstawowych 
oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych. 
Kategoria klienta: osoby dorosłe z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Haczowie, 36-213 Haczów 902. 

Zakres oferowanych usług: rehabilitacja społeczna 
i zawodowa zmierzająca do wszechstronnego rozwoju, 
zwiększenia samodzielności, w tym zawodowej, poprawy 
zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz 
przystosowania i funkcjonowania społecznego. 
Kategoria klienta: osoby dorosłe z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

Zakład Aktywności Zawodowej 
w Rymanowie,  
ul. PCK 3, 38-481 Rymanów Zdrój. 

Zakres oferowanych usług: rehabilitacja społeczna,  
terapia przez pracę. 
Kategoria klienta: osoby z upośledzeniem umysłowym. 

Ośrodek Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy 
w Krośnie,  
ul. Powstańców Śląskich 16,  
38-400 Krosno. 

Zakres oferowanych usług: wielodyscyplinarna pomoc 
rehabilitacyjno-edukacyjna świadczona w odpowiednich 
warunkach i z opieką dostosowaną do stanu 
psychofizycznego i wieku, w tym: zajęcia rewalidacyjne, 
ruchowe i dydaktyczne, terapia psychologiczna, zajęciowa, 
opieka lekarska i pielęgniarska. 
Kategoria klienta: dzieci i młodzież z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

Schronisko dla Bezdomnych 
Mężczyzn w Krośnie,  
ul. Wojska Polskiego 26,  
38-400 Krosno. 

Zakres oferowanych usług: bezpłatne noclegi i posiłki 
dla osób najbiedniejszych, pomoc prawna. 
Kategoria klienta: osoby w trudnej sytuacji życiowej. 

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet 
w Racławówce, Racławówka 132,  
36-047 Racławówka. 

Zakres oferowanych usług: schronienie, pomoc 
psychologiczna, terapia zajęciowa, udział we mszach 
św., pielgrzymkach i rekolekcjach. 
Kategoria klienta: kobiety, które doświadczyły przemocy 
psychicznej i nękania lub bezdomne z przyczyn losowych. 

Dom Inwalidy Bezdomnego. 
Schronisko dla mężczyzn w Sanoku, 
ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok. 

Zakres oferowanych usług: schronienie, posiłek, terapia, 
pomoc psychologiczna. 
Kategoria klienta: bezdomni mężczyźni. 

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet 
w Rudniku nad Sanem, 
ul. Rzeszowska 35,  
37-420 Rudnik nad Sanem. 

Zakres oferowanych usług: schronienie, pomoc 
psychologiczna, terapia. 
Kategoria klienta: kobiety bezdomne 

Dom Dziecka 
im. ks. Z. Gorazdowskiego w Krośnie, 
ul. Grodzka 2,  
38-400 Krosno. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka, 
wychowanie, terapia. 
Kategoria klienta: dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. 

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka 
w Długiem, Długie 9, 38-460 Jedlicze. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka, 
wychowanie oraz terapia. 
Kategoria klienta: dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. 
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Katolicka Placówka Wychowawcza 
„Nasz Dom” w Miejscu Piastowym, 
ul. Ks. B. Markiewicza 22,  
38-430 Miejsce Piastowe. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka, 
wychowanie oraz terapia. 
Kategoria klienta: dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. 

Rodzinny Dom Dziecka w Głowience, 
Głowienka, ul. Pogórze 76,  
38-430 Miejsce Piastowe. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka, 
wychowanie oraz terapia. 
Kategoria klienta: dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. 

Rodzinny Dom Dziecka 
w Targowiskach, Targowiska, 
ul. Suchodolskiego 5,  
38-430 Miejsce Piastowe. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka, 
wychowanie oraz terapia. 
Kategoria klienta: dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. 

Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu,  
Widacz 136,  
38-430 Miejsce Piastowe. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka, 
wychowanie oraz terapia. 
Kategoria klienta: dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
przy Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Krośnie,  
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno. 

Zakres oferowanych usług: poradnictwo psychologiczne, 
pedagogiczne, prawne i rodzinne. 
Kategoria klienta: osoby dotknięte przemocą lub będące 
w innej sytuacji kryzysowej. 

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie,  
ul. Parkowa 2, 38-400 Krosno. 

Zakres oferowanych usług: diagnozowanie poziomu 
rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych 
i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, prowadzenie 
terapii, w zależności od rozpoznanych potrzeb, pomoc 
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz wspieranie 
nauczycieli. 
Kategoria klienta: dzieci oraz młodzież z zaburzeniami 
rozwoju. 

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Miejscu Piastowym, 
ul. Dworska 14a,  
38-430 Miejsce Piastowe. 

Zakres oferowanych usług: diagnozowanie poziomu 
rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych 
i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, prowadzenie 
terapii, w zależności od rozpoznanych potrzeb, pomoc 
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz wspieranie 
nauczycieli. 
Kategoria klienta: dzieci oraz młodzież z zaburzeniami 
rozwoju. 

 
Źródło danych: Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie. 

 

12. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

Organizacje pozarządowe są przejawem społeczeństwa obywatelskiego, jedną z form 

jego aktywności. Pełnią istotną rolę nie tylko w konsolidacji społeczności lokalnej, 

organizacyjnym wzmacnianiu władz lokalnych, lecz również zwiększają szanse rozwoju 

małych i średnich miejscowości. Dobrze zorganizowane środowisko może sprzyjać 

aktywizowaniu nie tylko pojedynczych osób i marginalizowanych grup społecznych, ale ich 
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lokalnego otoczenia, sprzyja budowaniu samowystarczalności społeczności lokalnych 

poprzez uruchomienie i wykorzystanie jej zasobów. 

Współpraca samorządu lokalnego z podmiotami należącymi do sektora pozarządowego 

nie tylko pozwala skuteczniej i efektywniej działać na rzecz rozwoju oraz poprawy warunków 

i jakości życia mieszkańców, lecz również umożliwia istotne odciążenie sektora publicznego 

w realizacji zadań. 

W gminie Chorkówka funkcjonuje ponad 50 organizacji pozarządowych. Samorząd 

gminy posiada Wieloletni program współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami 

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

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na lata 2015-2017, w oparciu o który ma możliwość podejmowania 

z nimi współpracy w szczególności w następujących formach: 

 zlecanie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizacji zadań 

publicznych na zadania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, 

 zlecanie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizacji zadań 

publicznych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, 

 udostępnianie na warunkach preferencyjnych nieruchomości bądź ich części, 

niezbędnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom do realizacji zadań 

gminy, 

 udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 

środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy, 

 udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w nawiązywaniu 

kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi innych 

państw, 

 zlecanie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizacji zadań 

publicznych na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. 

Poniższa tabela przedstawia dane szczegółowe na temat sektora pozarządowego 

w gminie. 
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Tabela 14. Organizacje pozarządowe w gminie 
 

lp. nazwa i adres organizacji charakterystyka działania 

1. 
Stowarzyszenie Demokracja 
Obywatelska „Równe Szanse”,  
38-458 Chorkówka 216. 

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw 
człowieka, swobód obywatelskich oraz działań 
wspomagających rozwój demokracji. 

2. 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka, 
Bóbrka 137, 38-458 Chorkówka. 

Rozwijanie i promowanie wsi Bóbrka, promowanie 
historii gminy Chorkówka, w szczególności 
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
w Bóbrce oraz dziedzictwa związanego z Ignacym 
Łukasiewiczem. 

3. 

Fundacja Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego 
Łukasiewicza, Bóbrka,  
38-458 Chorkówka. 

Działalność na rzecz utrzymania i rozwoju Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. 

4. 
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna 
„Maks”, 38-458 Chorkówka 160. 

Działalność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

5. 
Stowarzyszenie dla Równości,  
38-462 Draganowa 150. 

Przeciwdziałanie dyskryminacji grup społecznych 
narażonych na nietolerancję i niesprawiedliwe 
traktowanie, kształtowanie postaw tolerancji 
wśród młodego pokolenia, edukacja obywatelska. 

6. 
Stowarzyszenie Draganowa od Nowa, 
38-462 Draganowa 29. 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych. 

7. 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Draganowa, 38-462 Draganowa. 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych. 

8. 
Stowarzyszenie „Kultura Karpat” 
w Draganowej, 38-462 Draganowa 150. 

Działalność w obszarach: kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

9. 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Społecznych, Kulturalnych 
i Gospodarczych „Kobylany”,  
38-462 Kobylany 313. 

Tworzenie optymalnych warunków 
do wszechstronnego rozwoju kulturalnego 
i fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców Kobylan, upowszechnienie i ochrona 
dziedzictwa kulturowego regionu, rozwijanie 
świadomości ekologicznej, promowanie integracji 
z Unią Europejską. 

10. 
Stowarzyszenie „Przyjazna Kopytowa”, 
38-459 Kopytowa 57. 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych. 

11. 
Stowarzyszenie Strefa Rozwoju,  
38-459 Kopytowa 220. 

Działalność na rzecz szeroko rozumianego rozwoju 
osobistego człowieka, tworzenie korzystnych 
warunków do rozwoju z uwzględnieniem potrzeb 
dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób 
niepełnosprawnych. 

12. 
Centrum Inicjatyw Społecznych,  
38-459 Kopytowa. 

Działalność na rzecz społeczności lokalnej, 
angażowanie się jako wolontariusze w różne akcje 
i kampanie. 

13. 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sulistrowa, 
38-462 Sulistrowa 25. 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych. 
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14. 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 
Wsi Szczepańcowa,  
38-457 Szczepańcowa 93. 

Wspieranie inicjatyw mieszkańców, inicjowanie 
działań kulturalno-oświatowych, promowanie, 
upowszechnianie i ochrona wartości kultury 
ludowej i rękodzieła artystycznego, 
dokumentowanie historii miejscowości i okolic. 

15. 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
„Nadzieja” w Zręcinie,  
ul. Kościelna 2, 38-457 Zręcin 

Propagowanie i ochrona tradycji związanych 
z kulturą ludową. 

16. 
Bieszczadzkie Centrum Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych,  
ul. Szkolna 30, 38-457 Zręcin. 

Działalność edukacyjna i naukowa, oświatowa 
i publicystyczna, szczególnie w zakresie promocji 
idei Zjednoczonej Europy, działalność kulturalna 
oraz w zakresie sportu, turystyki i rekreacji. 

17. 
Stowarzyszenie Forum Inicjatyw 
Społecznych, ul. Łukasiewicza 38,  
38-457 Zręcin. 

Działalność w zakresie animacji kulturalno-
oświatowej, edukacji kulturalnej i ekonomicznej 
środowiska, upowszechniania i ochrony wartości 
kultury ludowej i rękodzieła artystycznego, 
rozwijanie turystyki wiejskiej, dokumentowanie 
historii gminy, obrona interesów osób 
niepełnosprawnych. 

18. 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
„Stabilizator” Chorkówka 
zs. w Szczepańcowej,  
38-457 Szczepańcowa 136. 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu. 

19. 
Badmintonowe Amatorskie 
Stowarzyszenie Sportowe „Lotka”, 
ul. Długa 59, 38-457 Szczepańcowa. 

20. 
Ludowy Klub Sportowy „Nafta” 
Chorkówka, 38-458 Chorkówka 172. 

21. 
Ludowy Klub Sportowy „Sparta” 
Draganowa, 38-462 Draganowa. 

22. 
Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” 
w Faliszówce, ul. Karpacka 31,  
38-459 Faliszówka. 

23. 
Ludowy Klub Sportowy „Victoria”,  
38-462 Kobylany. 

24. 
Ludowy Klub Sportowy „Polonia” 
w Kopytowej, 38-459 Kopytowa. 

25.  
Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” 
Leśniówka, 38-458 Leśniówka. 

26. 
Klub Sportowy „Szczepańcowa” 
38-457 Szczepańcowa 93. 

27. 
Klub Sportowy „Jan-kesi”,  
Kmiecie 15, 38-457 Świerzowa Polska. 

28. 
Ludowy Klub Sportowy „Jasiołka” 
w Świerzowej,  
ul. Sportowa, 38-457 Świerzowa Polska. 
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29. 
Krośnieński Klub Motocyklowy „Riders 
Of Wind”, ul. Szkolna 134,  
38-457 Świerzowa Polska. 

30. 
Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Zręcin, 
ul. Łukasiewicza 18, 38-457 Zręcin. 

31. 
Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” 
Żeglce, Żeglce 26, 38-458 Chorkówka. 

32. 
Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon” 
Kopytowa, 38-459 Kopytowa 59. 

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego 
życia sportowego uczniów, angażowanie 
do różnorodnych form aktywności ruchowej, 
uczestnictwo w imprezach i zajęciach sportowych, 
organizowanie różnorodnych form 
współzawodnictwa sportowego. 

33. 
Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria” 
Kobylany, 38-462 Kobylany. 

34. 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Szczepańcowa” w Szczepańcowej,  
38-457 Szczepańcowa 85. 

35. 
Uczniowski Klub Sportowy „Jasiołeczka” 
w Świerzowej Polskiej, ul. Szkolna 31, 
38-457 Świerzowa Polska. 

36. 
Uczniowski Klub Sportowy „Klub 
Modelarski”, ul. Łukasiewicza 31,  
38-457 Zręcin. 

37. 
Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” 
w Zręcinie, ul. Łukasiewicza 31,  
38-457 Zręcin. 

38. 
Uczniowski Klub Sportowy „Dworek” 
w Żeglcach, Żeglce, 38-458 Chorkówka. 

39. 

Szkolny Klub Europejski „Aquila” 
Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza 
w Świerzowej Polskiej, ul. Szkolna 31, 
38-457 Świerzowa Polska. 

Działalność na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami. 

40. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Chorkówce, 
38-458 Chorkówka 152. 

Prowadzenie działalności mającej na celu 
zapobieganie pożarom; uczestnictwo w akcjach 
ratowniczych przeprowadzanych w czasie 
pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych 
z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń; 
informowanie ludności o istniejących zagrożeniach 
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach 
ochrony przed nimi; rozwijanie wśród członków 
ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej 
i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-
oświatowej i rozrywkowej 

41 
Ochotnicza Straż Pożarna w Bóbrce, 
Bóbrka, 38-458 Chorkówka. 

42. 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Draganowej, 38-462 Draganowa. 

43. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Faliszówce, 
38-459 Faliszówka 136. 

44. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylanach, 
38-462 Kobylany 206. 

45. 
Ochotnicza Straż Pożarna Kobylany-
Myszkowskie, Kobylany-Myszkowskie, 
38-462 Kobylany. 

46. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kopytowej, 
38-459 Kopytowa 178. 

47. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Leśniówce 
Leśniówka, 38-458 Chorkówka. 
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48. 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Machnówce, 38-457 Machnówka 102. 

49. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Poraju,  
38-230 Poraj. 

50. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Sulistrowej, 
38-462 Sulistrowa. 

51. 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Szczepańcowej,  
38-457 Szczepańcowa 245. 

52. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Świerzowej 
Polskiej, ul. Szkolna 102,  
38-457 Świerzowa Polska. 

53. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zręcinie, 
ul. Łukasiewicza 18, 38-457 Zręcin. 

54. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Żeglcach, 
Żeglce, 38-458 Chorkówka. 

 
Źródło danych: Urząd Gminy w Chorkówce oraz www.bazy.ngo.pl 

 

Na terenie gminy działają także organizacje pozarządowe będące filiami i oddziałami 

podmiotów zarejestrowanych w powiecie krośnieńskim i województwie podkarpackim 

(wśród nich m.in. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego) 

oraz 15 Kół Gospodyń Wiejskich (w Bóbrce, Chorkówce, Draganowej, Faliszówce, 

Kobylanach, 2 w Kopytowej, Leśniówce, Machnówce, Poraju, Sulistrowej, Szczepańcowej, 

Świerzowej Polskiej, Zręcinie i Żeglcach). 

 

13. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH „PROBLEMY SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU 

LOKALNYM” 

 

Badania ankietowe przeprowadzone w ramach diagnozy sytuacji społecznej w gminie 

Chorkówka posłużyły identyfikacji, określeniu przyczyn i skali występujących na jej terenie 

problemów społecznych oraz wskazaniu działań, jakie należałoby podjąć w celu zmniejszenia 

ich natężenia oraz zminimalizowania ich skutków.  

Badania zostały przeprowadzone przy pomocy ankiet, które zostały rozpowszechnione 

wśród mieszkańców gminy, w tym reprezentantów samorządu lokalnego – Wójta Gminy, 

Zastępcy Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, radnych, sołtysów, 

pracowników Urzędu Gminy, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 
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przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, m.in. placówek oświatowych, kulturalnych, 

sportowych i pomocy społecznej, a także przedstawicieli jednostek służby zdrowia, policji, 

organizacji pozarządowych i kościoła. W sumie do analizy przedłożono 97 wypełnionych 

anonimowo ankiet. 

W pierwszym pytaniu poproszono przedstawicieli środowiska lokalnego o ocenę 

warunków życia w gminie. Uzyskane odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 34. Warunki życia w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 
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Analizując warunki życia w gminie, przedstawiciele środowiska lokalnego najwyżej 

ocenili dostęp do sieci gazowej (łącznie 73,9% ocen dobrych i bardzo dobrych) oraz 

szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego (w sumie 68,8% ocen dobrych i bardzo dobrych). 

Z wysokimi ocenami spotkały się również: pomoc społeczna (łącznie 63,9% ocen dobrych 

i bardzo dobrych) oraz dostęp do wychowania przedszkolnego (w sumie 62,9% ocen dobrych 

i bardzo dobrych) i placówek usługowych (łącznie 62,9% ocen dobrych i bardzo dobrych). 

Najniżej ankietowani ocenili lokalny rynek pracy (w sumie 55,7% ocen bardzo złych 

i złych). Z niski ocenami spotkały się również dostępność (i stan) sieci drogowej (łącznie 34% 

ocen bardzo złych i złych), dostęp do szkolnictwa ponadgimnazjalnego (w sumie 28,8% ocen 

bardzo złych i złych), kultury i rozrywki (łącznie 23,9% ocen złych i bardzo złych), sytuacja 

mieszkaniowa oraz dostępność sieci kanalizacyjnej (łącznie po 20,9% ocen złych i bardzo 

złych). 

W kolejnym pytaniu zapytano badanych o problemy, które najczęściej dotykają 

mieszkańców gminy. Szczegóły w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 35. Problemy najczęściej dotykające mieszkańców gminy 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 
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Do problemów, które najczęściej dotykają mieszkańców gminy, respondenci zaliczyli 

bezrobocie (26,9%) i alkoholizm (21%), a następnie ubóstwo (10,7%) oraz rozpad więzi 

rodzinnych i samotne wychowywanie dzieci (8,1%). 

Odpowiadając na następne pytanie, ankietowali identyfikowali grupy zagrożone 

wykluczeniem społecznym w gminie. Uzyskane odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 36. Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Najwięcej badanych stwierdziło, że najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym 

są rodziny i osoby dotknięte problemami uzależnień (22,1%), osoby starsze i samotne 

(18,6%) oraz rodziny i osoby o niskim statusie materialnym (17%). 

W kolejnych pytaniach poproszono badanych o opinię na temat poziomu bezrobocia 

w gminie oraz wskazanie działań, jakie należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób nim 

dotkniętych. Uzyskane odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres 37. Jaki jest poziom bezrobocia 
w gminie? 

Wykres 38. Jakie działania należałoby podjąć 
w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Blisko połowa ankietowanych (łącznie 47,4%) stwierdziła, że poziom bezrobocia 

w gminie jest wysoki lub raczej wysoki. Za przeciętny uznało go 37,1% badanych, a łącznie 

12,4% respondentów odpowiedziało, że jest on raczej niski lub niski. 

Wśród działań, jakie należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób pozostających 

bez pracy, badani najczęściej wymieniali: organizowanie prac interwencyjnych, robót 

publicznych i prac społecznie użytecznych (23%), zacieśnianie współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w celu umożliwienia osobom bezrobotnym (poprzez świadczenie poradnictwa 

oraz organizowanie stażu, kursów i szkoleń) zdobycia doświadczenia zawodowego oraz 

podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (18,1%) oraz wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości (14,9%). 

W odpowiedzi na następne pytania ankietowani wskazali przyczyny ubóstwa wśród 

mieszkańców gminy oraz przedstawili propozycje działań, jakie powinny być podejmowane 

na rzecz osób nim dotkniętych. Szczegóły w tym zakresie przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres 39. Przyczyny ubóstwa wśród 
mieszkańców gminy? 

Wykres 40. Jakie działania powinny być 
podejmowane na rzecz dotkniętych 
problemem ubóstwa? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Wśród przyczyn popadania mieszkańców gminy w ubóstwo, ankietowani najczęściej 

wskazywali bezrobocie (25%) i uzależnienia (21,2%). Do ważnych powodów ubożenia 

ludności badani zaliczyli także wyuczoną bezradność (9,8%), dziedziczenie ubóstwa (9,5%) 

i długotrwałą chorobę (8,7%). 

Zdaniem respondentów, by skutecznie przeciwdziałać problemowi ubóstwa, 

należałoby przede wszystkim udzielać pomocy w znalezieniu zatrudnienia (28,7%). Duże 

znaczenie przywiązywali również do prowadzenia pracy socjalnej (15,9%), świadczenia 

pomocy finansowej (14,3%), promowania aktywnych postaw i samopomocy, w tym pomocy 

sąsiedzkiej (12%) oraz udzielania wsparcia rzeczowego, w tym w formie posiłku (11,6%). 
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W kolejnych pytaniach została podjęta kwestia bezdomności – poproszono badanych 

o opinię na temat skali tego problemu w gminie oraz wskazanie działań, które przyniosłyby 

największą skuteczność w jego zapobieganiu i rozwiązywaniu. Uzyskane odpowiedzi 

prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 41. Jaka jest skala problemu 
bezdomności w gminie? 

Wykres 42. Jakie działania byłby 
najskuteczniejsze w zapobieganiu 
i rozwiązywaniu problemu bezdomności? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Najwięcej respondentów (29,9%) nie potrafiło określić skali bezdomności w gminie. 

Równie liczną grupę (28,9%) stanowili ci, którzy stwierdzili, że jest ona niska. Jednocześnie 

25,8% badanych uznało, że problem bezdomności w gminie nie występuje. 
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W opinii ankietowanych największe efekty w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemu 

bezdomności może przynieść udzielanie pomocy w znalezieniu zatrudnienia (19,6%), a także 

tworzenie mieszkań komunalnych i socjalnych (12,8%), udzielanie pomocy finansowej, 

np. w opłacie czynszu (11,5%), zapewnienie schronienia (10,2%) oraz prowadzenie pracy 

socjalnej (9,8%). 

W ankiecie znalazło się również pytanie pozwalające poznać opinie respondentów na 

temat przyczyn bezradności opiekuńczo-wychowawczej oraz w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego. Uzyskane odpowiedzi prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 43. Przyczyny bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego 
w gminie 

Wykres 44. Jakie działania poprawiłyby 
sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo 
w gminie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 
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W opinii badanych głównymi przyczynami bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego w gminie są uzależnienia 

(27,3%) oraz niski poziom umiejętności wychowawczych (22%). Zdaniem respondentów duży 

wpływ na występowanie tego problemu mają również ubóstwo (13,1%), niepełnosprawność 

i długotrwała choroba (11%) oraz wielodzietność (9,8%). 

Wśród działań, których podjęcie mogłoby poprawić sytuację rodzin niewydolnych 

wychowawczo, ankietowani najczęściej wskazywali: udzielenie pomocy w znalezieniu 

zatrudnienia (16,7%), zapewnienie pomocy ze strony asystenta rodziny, poprawę dostępności 

poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i terapii rodzinnej (po 14,1%), edukowanie 

rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich (12,6%) oraz zwiększenie dostępu 

dzieci i młodzieży do alternatywnych form spędzania czasu wolnego (10,4%). 

W uzupełnieniu odpowiedzi na poprzednie pytania, ankietowani wskazali negatywne 

zjawiska, na jakie najbardziej narażone są dzieci i młodzież z gminy. Szczegóły w tym zakresie 

przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 45. Na jakie negatywne zjawiska społeczne najbardziej narażone są dzieci i młodzież z gminy? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Według ankietowanych, do negatywnych zjawisk społecznych, na które najbardziej 

narażone są dzieci i młodzież z gminy, należą: sięganie po substancje uzależniające, np. 

alkohol, narkotyki i dopalacze (26,1%), oraz zaniedbanie wychowawcze ze strony rodziców 
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(20,2%), a także uzależnienie od sieci Internet (17,1%), agresja i przemoc (13,6%) oraz 

przestępczość, wandalizm i chuligaństwo (12,1%). 

W następnych pytaniach poproszono respondentów o podanie przyczyn 

występowania problemu uzależnień wśród mieszkańców gminy oraz wskazanie działań, jakie 

powinny być podejmowane na rzecz osób i rodzin nim dotkniętych. Odpowiedzi w tym 

zakresie prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 46. Przyczyny występowania 
problemu uzależnień wśród mieszkańców 
gminy 

Wykres 47. Jakie działania powinny być 
podejmowane na rzecz osób uzależnionych 
i ich rodzin? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.  

 

Do zasadniczych powodów występowania problemu uzależnień wśród mieszkańców 

gminy badani zaliczyli indywidualne skłonności do popadania w nałogi (24,6%), bezrobocie 

i utratę pracy (24,2%) oraz niezaradność życiową (20,3%). 

Zdaniem respondentów, podejmując działania na rzecz osób uzależnionych i ich 

rodzin, należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu profilaktyki wśród dzieci 

24,2% 

20,3% 

13,7% 

24,6% 

10,9% 

6,3% 

bezrobocie i utrata pracy 

niezaradność życiowa  

konflikt w rodzinie, rozpad rodziny  

indywidualne skłonności do popadania w nałogi  

wzorce społeczne  

dostępność środków psychoaktywnych  

24,2% 

12,1% 

12,1% 20,8% 

7,6% 

11,7% 

11,4% 

profilaktyka wśród dzieci i młodzieży 

profilaktyka wśród dorosłych 

pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna  

pomoc psychologiczna  

pomoc prawna  

pomoc społeczna  

wspieranie rozwoju grup wsparcia, 
samopomocowych, klubów abstynenckich  
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i młodzieży (24,2%) oraz zapewnieniu odpowiedniego dostępu do pomocy psychologicznej 

(20,8%). 

Następnie zapytano badanych o znajomość przypadków występowania problemu, 

który niejednokrotnie ma swoje źródło w uzależnieniach, tj. przemocy w rodzinie, oraz 

poproszono o przedstawienie działań, które byłyby najskuteczniejsze w walce z tym 

zjawiskiem. Uzyskane odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 48. Znajomość przypadków przemocy 
w rodzinie w gminie 

Wykres 49. Jakie kroki byłyby najskuteczniejsze 
w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Większość ankietowanych (łącznie 60,8%) stwierdziła, że słyszała o przypadkach 

występowania przemocy w rodzinie w gminie bądź je zna. Odmiennego zdania było w sumie 

39,2% badanych. 

27,8% 

33,0% 

23,7% 

15,5% 

znam takie przypadki  

słyszałem(-am) o takich przypadkach 

nie znam takich przypadków  

nie słyszałem(-am) o takich przypadkach  

15,3% 

18,8% 

19,9% 
9,2% 

18,4% 

11,5% 

6,9% 

prowadzenie poradnictwa i interwencji 

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej                 
i prawnej 

profilaktyka agresji i przemocy wśród dzieci 
i młodzieży 

umożliwienie uczestnictwa w grupach wsparcia 

zapewnienie osobom dotkniętym przemocą 
w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia 

motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do 
udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych 

udział w programach i kampaniach społecznych 
poświęconych przemocy w rodzinie i jej skutkom 
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Zdaniem respondentów, by skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie, należy 

przede wszystkim prowadzić profilaktykę agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży (19,9%), 

zwiększyć dostępność pomocy terapeutycznej i prawnej (18,8%), zapewnić osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia (18,4%) oraz prowadzić 

poradnictwo i podejmować interwencje (15,3%). 

Kolejna kwestia poruszona w ankiecie dotyczyła problemów, z jakimi najczęściej 

zmagają się osoby starsze w gminie oraz działań, których wdrożenie przyczyniłoby się do 

poprawy ich sytuacji. Udzielone przez badanych odpowiedzi prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 50. Problemy najczęściej dotykające 
osoby starsze z gminy 

Wykres 51. Jakie działania poprawiłyby 
sytuację osób starszych w gminie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

 

 

6,5% 

26,5% 

13,1% 
20,4% 

12,0% 

1,5% 

6,5% 

4,7% 

8,7% 

ubóstwo 

samotność 

niepełnosprawność 

choroby wieku podeszłego 

brak wsparcia ze strony rodziny 

bariery architektoniczne 

utrudniony dostęp do usług opiekuńczych  

brak dostępu do geriatry 

ograniczona oferta spędzania czasu wolnego 

18,5% 

12,3% 

13,1% 

23,5% 

21,2% 

11,5% 

rozwój usług opiekuńczych  

organizowanie pomocy sąsiedzkiej 

organizowanie spotkań i imprez środowiskowych 

zapewnienie dostępu do placówek wsparcia 
dziennego (klub seniora, dzienny dom pobytu) 

zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów 

zaangażowanie wolontariuszy do pomocy osobom 
starszym 
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W opinii ankietowanych, problemami, które najczęściej dotykają seniorów w gminie, 

są: samotność (26,5%) i choroby wieku podeszłego (20,4%), a następnie niepełnosprawność 

(13,1%) oraz brak wsparcia ze strony rodziny (12%). 

Do działań, których realizacja mogłaby się przyczynić do poprawy sytuacji seniorów 

w gminie, respondenci najczęściej zaliczali: zapewnienie szerszego dostępu do placówek 

wsparcia dziennego (klub seniora, dzienny dom pobytu; 23,5%), zwiększenie dostępu do 

lekarzy specjalistów (21,2%) oraz rozwijanie usług opiekuńczych (18,5%). 

W odpowiedzi na kolejne pytania ankietowani identyfikowali problemy, których 

najczęściej doświadczają osoby niepełnosprawne w gminie, oraz wskazywali działania, 

których podjęcie pozwoliłoby na pełniejszych ich udział w życiu społecznym. Szczegóły w tym 

zakresie przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 52. Problemy, których najczęściej 
doświadczają osoby niepełnosprawne z gminy 

Wykres 53. Jakie działania umożliwiłyby 
osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział 
w życiu społecznym? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

14,7% 

22,0% 

10,4% 
12,0% 

11,6% 

8,5% 

6,2% 

10,4% 
4,2% 

bariery architektoniczne 

utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych  

utrudniony dostęp do usług opiekuńczych  

brak odpowiednich ofert pracy  

deficyt zakładów pracy chronionej  

ubóstwo  

izolacja społeczna 

niski poziom akceptacji społecznej 

problemy psychologiczne 

13,6% 

22,2% 

14,8% 
4,7% 

16,3% 

16,3% 

12,1% 

likwidacja barier architektonicznych 

zwiększenie dostępu do rehabilitacji 

tworzenie stanowisk pracy 

zwiększenie dostępności kształcenia 
integracyjnego 
organizowanie środowiskowych spotkań i imprez 
integracyjnych 
zwiększenie dostępu do pomocy specjalistycznej, 
w tym psychologicznej, pedagogicznej 
zapewnienie dostępu do wczesnej diagnostyki 
medycznej 
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Według badanych problemami, z którymi najczęściej zmagają się osoby dotknięte 

niepełnosprawnością z gminy, są: utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych (22%), 

a także bariery architektoniczne (14,7%), brak odpowiednich ofert pracy (12%) oraz deficyt 

zakładów pracy chronionej (11,6%). 

W opinii ankietowanych, działania, które umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym 

pełniejszy udział w życiu społecznym, powinny skupiać się na zwiększeniu dostępu do 

rehabilitacji (22,2%), organizowaniu środowiskowych spotkań i imprez integracyjnych, 

zwiększeniu dostępu do pomocy specjalistycznej, w tym psychologicznej, pedagogicznej (po 

16,3%), tworzeniu stanowisk pracy (14,8%) oraz likwidowaniu barier architektonicznych 

(13,6%). 

W ostatnich pytaniach podjęto temat stanu bezpieczeństwa w gminie – poczucia 

bezpieczeństwa, przyczyn jego braku oraz działań, które wpłynęłyby na jego zwiększenie. 

Szczegóły w tym zakresie prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 54. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie 
w gminie? 

Wykres 55. Przyczyny braku bezpieczeństwa 
w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

33,0% 

50,5% 

2,1% 

5,2% 

9,3% 

tak 

raczej tak 

raczej nie 

nie 

trudno powiedzieć 

5,3% 
5,3% 

20,3% 

30,0% 

7,9% 

31,3% 

częste włamania i kradzieże  

częste napady, rozboje 

niewystarczająca liczba patroli policyjnych 

pijący alkohol w miejscach publicznych  

przemoc w rodzinie 
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Wykres 56. Co wpłynęłoby na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w gminie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Łącznie 83,5% badanych stwierdziło, że czuje się raczej bezpiecznie bądź bezpiecznie 

w miejscu zamieszkania. Odmiennego zdania było w sumie 7,3% ankietowanych. 

Wśród przyczyn braku bezpieczeństwa respondenci najczęściej wskazywali: 

zagrożenia na drodze (piractwo drogowe, nietrzeźwi kierowcy; 31,3%), osoby pijące alkohol 

w miejscach publicznych (30%) oraz niewystarczającą liczbę patroli policyjnych (20,3%). 

Zdaniem ankietowanych do poprawy bezpieczeństwa publicznego w gminie 

w największym stopniu przyczyniłyby się: zwiększenie liczby patroli policyjnych (26,9%), 

remont dróg gminnych, budowa przydrożnych chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia 

(26,4%) oraz skuteczniejsze egzekwowanie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych 

dzieciom, młodzieży i osobom nietrzeźwym (24,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

26,9% 

7,4% 

24,8% 

26,4% 

14,5% 
zwiększenie liczba patroli policyjnych 

podejmowanie działań profilaktycznych 
i edukacyjno-informacyjnych poświęconych 
przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie) 

skuteczniejsze egzekwowanie zakazu 
sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom, 
młodzieży i osobom nietrzeźwym 

remont dróg gminnych, budowa przydrożnych 
chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia 

zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży 
do alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego 
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14. ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT jest heurystyczną techniką analityczną służącą uporządkowaniu 

posiadanych informacji. W przypadku strategii rozwiązywania problemów społecznych 

stanowi efektywną metodę identyfikacji mocnych i słabych stron lokalnego systemu pomocy 

społecznej oraz szans i zagrożeń, jakie przed nim stoją. Pozwala oszacować potencjał, jakim 

się dysponuje oraz określić stopień, w jakim posiadane zasoby odpowiadają potrzebom 

i oczekiwaniom społeczności lokalnej. 

Na potrzeby niniejszego dokumentu analiza została przeprowadzona w następujących 

obszarach: 1. Bezrobocie, ubóstwo i bezdomność, 2. Rodzina, dzieci i młodzież, 

3. Uzależnienia i przemoc w rodzinie, 4. Starość i niepełnosprawność, 5. Kapitał społeczny 

i aktywność obywatelska. 

 

Obszar: Bezrobocie, ubóstwo i bezdomność 

Mocne strony Słabe strony 

 duże walory przyrodniczo-krajobrazowe, 

turystyczne i kulturowe gminy 

 lokalizacja na terenie gminy Strefy 

Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii 

Szczepańcowa – Lotnisko 

 organizowanie przy współpracy 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie 

prac interwencyjnych 

 zachęcanie inwestorów do tworzenia 

w gminie nowych miejsc pracy 

 funkcjonowanie w gminie podmiotów 

ekonomii społecznej 

 diagnozowanie problemu bezdomności 

w gminie oraz informowanie 

bezdomnych o przysługujących im 

prawach i dostępnych formach pomocy 

 w razie potrzeby podejmowanie 

współpracy z placówkami oferującymi 

schronienie poza gminą – w Sanoku,  

Krośnie, Racławówce, Rudniku 

nad Sanem 

 niski poziom dochodów mieszkańców 

w porównaniu do średniej krajowej 

 zbyt niska liczba nowych miejsc pracy 

 niska zdolność do samozatrudnienia; 

niska przedsiębiorczość ludności gminy 

 niska skuteczność działań 

podejmowanych w gminie na rzecz 

ograniczenia bezrobocia 

 niska elastyczność osób bez pracy 

lub zagrożonych jej utratą w podnoszeniu 

lub zmianie kwalifikacji zawodowych 

 niskie kwalifikacje zawodowe lub ich brak 

znacznej części osób bezrobotnych 

 znaczny odsetek mieszkańców gminy 

pracujących bez umowy („szara strefa“) 

 niskotowarowe gospodarstwa rolne 

(małe, rozdrobnione) 

 bardzo mała ilość wolnej, 

wykwalifikowanej kadry wykonawczej 

(specjalistów konkretnych zawodów 

związanych z pracami fizycznymi) 
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 podejmowanie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób bezdomnych 

 częsty brak specjalizacji w prowadzonej 

działalności powodujący pogorszenie 

jakości produkcji i usług 

 ograniczony zasięg ekspansji rynkowej 

miejscowych firm; mały, wewnętrzny 

rynek zleceń 

 zbyt małe zainteresowanie 

prowadzeniem własnej działalności 

gospodarczej pomimo możliwości 

otrzymania dotacji na jej rozpoczęcie 

 niedostateczna promocja walorów 

posiadanych przez gminę; ograniczona 

oferta turystyczna 

 nieupowszechnianie ofert pracy, 

informacji o wolnych miejscach pracy, 

usługach poradnictwa zawodowego 

i szkoleniach 

 niepozyskiwanie środków finansowych 

z funduszy zewnętrznych 

na przeciwdziałanie bezrobociu 

(m.in. z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej) 

 nieodpowiednie zasoby mieszkań 

komunalnych w gminie, w tym socjalnych 

 brak standaryzowanych usług dla osób 

bezdomnych oraz odpowiedniego 

wsparcia dla osób wychodzących z 

bezdomności 

 ograniczona współpraca z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz 

osób bezrobotnych 

Szanse Zagrożenia 

 przygraniczne położenie gminy 

oraz w bliskiej odległości Krosna  

– ośrodka administracyjno-

gospodarczego 

 możliwość rozwoju gminy dzięki 

posiadanych zasobom przyrodniczo-

krajobrazowym i kulturowym 

 rosnąca popularność turystyki wiejskiej 

 występowanie w gminie zjawiska 

dziedziczenia bezrobocia 

 drenaż siły roboczej przez większe 

ośrodki gospodarcze 

 złe warunki makroekonomiczne 

do tworzenia nowych miejsc pracy 

 niska aktywność osób bezrobotnych 

w poszukiwaniu pracy 
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 dofinansowywanie przez Powiatowy 

Urząd Pracy działań z zakresu aktywizacji 

zawodowej (szkolenia zawodowe, 

staże, prace społecznie użyteczne) 

 możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych na tworzenie lub rozwój 

przedsiębiorstw, 

 możliwość pozyskiwania środków 

finansowych na przeciwdziałanie 

bezrobociu z funduszy zewnętrznych 

(m.in. z funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej) 

 dostęp do europejskich rynków pracy 

 niewielka liczba osób bezdomnych 

i zagrożonych bezdomnością 

 dostępność schronisk dla osób 

bezdomnych w Racławówce, Krośnie, 

Sanoku i Rudniku nad Sanem 

 zbyt małe zainteresowanie inwestorów 

lokowaniem swoich przedsięwzięć 

w gminie 

 spadek opłacalności produkcji rolnej 

 niewielki potencjał inwestorów w regionie 

 niewielki wpływ dostępu do europejskich 

rynków pracy i środków unijnych 

na zmniejszenie poziomu bezrobocia 

 ograniczone możliwości znalezienia 

zatrudnienia na lokalnym rynku pracy 

przez kończącą edukację młodzież 

 migracja zarobkowa osób w wieku 

produkcyjnym, w tym ludzi młodych 

i wykwalifikowanych pracowników 

do większych ośrodków i zagranicę 

 odpływ wysoko wykwalifikowanych 

pracowników do większych ośrodków 

gospodarczych 

 spowolnienie aktywności gospodarczej 

w kraju – spadek stopy wzrostu PKB 

 niski poziom społecznej akceptacji 

osób bezdomnych 

 mały potencjał organizacji 

pozarządowych działających w regionie 

na rzecz osób bezrobotnych i bezdomnych 

 

Obszar: Rodzina, dzieci i młodzież 

Mocne strony Słabe strony 

 wykwalifikowana kadra GOPS-u 

udzielająca rodzinom wsparcia 

 zapewnianie wsparcia ze strony 

asystenta rodziny 

 dostateczny dostęp do szkolnictwa 

podstawowego i gimnazjalnego 

 systematycznie rozbudowywanie 

i modernizowanie placówek oświatowych 

oraz posiadanie dobrze wykwalifikowanej 

kadry nauczycielskiej 

 

 niewystarczający dostęp rodzin 

do poradnictwa specjalistycznego 

 brak w gminie grup i ośrodków wsparcia 

dla rodzin i osób samotnie 

wychowujących dzieci 

 niedostateczny dostęp w gminie 

do opieki nad dziećmi do lat 3 

oraz do placówek przedszkolnych 

 brak możliwości kontynuowania 

w gminie nauki na poziomie 

ponadgimnazjalnym 
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 organizowanie w szkołach zajęć 

pozalekcyjnych i realizowanie 

programów profilaktycznych 

 rozwinięta działalność Gminnego 

Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Gminnej 

wraz filiami 

 istnienie w gminie unikalnego w skali 

światowej Muzeum Przemysłu 

Naftowego i Gazowniczego 

 cyklicznie organizowane w gminie 

imprezy kulturalne 

 działające w gminie zespoły ludowe 

i kluby sportowe 

 wysoki poziom zaspokajania potrzeb 

w zakresie dożywiania dzieci i rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 dobra dostępność podstawowych usług 

medycznych 

 istnienie w gminie organizacji 

pozarządowych działających na rzecz 

rodzin, dzieci i młodzieży (w tym klubów 

sportowych); podejmowanie z nimi 

współpracy 

 niewystarczający dostęp w gminie 

do placówek wsparcia dziennego 

dla dzieci i młodzieży 

 niedostosowana do potrzeb i oczekiwań 

dzieci i młodzieży oferta spędzania czasu 

wolnego 

 mała promocja potencjału kulturowego 

gminy 

 niewystarczająca rozwinięta 

infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

w gminie oraz braki w wyposażeniu 

(np. pełnowymiarowe sale gimnastyczne, 

ścieżki rowerowe, place zabaw) 

 niedostateczny dostęp do 

specjalistycznej opieki medycznej i badań 

w gminie; długi czas oczekiwania 

na wizyty oraz brak niektórych lekarzy 

specjalistów 

 niskie limity kontraktów na zabiegi 

rehabilitacyjne 

 niski poziom koordynacji działań 

instytucji i organizacji wspierających 

rodziny, dzieci i młodzież 

Szanse Zagrożenia 

 zwiększenie dostępności poradnictwa 

specjalistycznego, w tym wsparcia 

pedagogiczno-psychologicznego, 

prawnego, terapeutycznego 

 dalsze wsparcie ze strony asystenta 

rodziny 

 poszerzenie oferty zajęć dydaktyczno-

wychowawczych i pozalekcyjnych 

 zwiększenie dostępności oferty spędzania 

czasu wolnego 

 rozwijanie sieci i oferty placówek 

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 

oraz infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej 

 udział w programach i projektach 

skierowanych do rodzin, dzieci 

 ujemny przyrost naturalny w gminie 

 zaniedbywanie obowiązków opiekuńczo-

wychowawczych przez rodziców 

 utrzymująca się liczba rodzin 

dysfunkcyjnych 

 brak warunków do prowadzenia 

efektywnej pracy socjalnej 

 osłabienie więzi rodzinnych i rozpad 

rodzin  

 rosnące zagrożenie uzależnieniami 

i przemocą, w tym wśród dzieci 

i młodzieży (np. dopalaczami, od sieci 

Internet) 

 niekorzystny wpływu niżu 

demograficznego na sytuację systemu 

edukacji w gminie 
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i młodzieży; możliwość pozyskania 

na nie środków zewnętrznych 

 zmieniające się modele nauczania 

(podstawy programowe) oraz 

nietrafione, przeładowane programy 

edukacyjne 

 coraz wyższe koszty utrzymania szkół; 

subwencje oświatowe niepokrywające 

faktycznych kosztów utrzymania systemu 

oświaty w gminie 

 ograniczona oferta szkolnictwa 

zawodowego 

 dalszy odpływ ludzi młodych, 

wykształconych do jednostek miejskich  

i zagranicę 

 niedostateczny poziom dofinansowania 

służby zdrowia 

 niewydolny system współpracy 

lecznictwa otwartego i zamkniętego  

– podmiotów publicznych 

i niepublicznych 

 wysokie ceny leków i koszty leczenia poza 

Narodowym Funduszem Zdrowia 

 niewielka liczba wolontariuszy 

wśród dzieci i młodzieży 

 niewielki potencjał organizacji 

pozarządowych działających w regionie 

na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży 
 

 

Obszar: Uzależnienia i przemoc w rodzinie 

Mocne strony Słabe strony 

 funkcjonowanie w gminie Punktu 

Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób 

z problemem alkoholowym i ich rodzin, 

grupy samopomocowej AA „Droga“ 

i świetlic profilaktycznych  

 prowadzenie poradnictwa i interwencji 

w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

 podejmowanie działań przez Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów 

 niedostateczny dostęp rodzin 

dotkniętych problemami uzależnień 

i przemocy w rodzinie do wsparcia 

terapeutycznego i rehabilitacyjnego 

oraz pomocy psychospołecznej i prawnej 

 niewystarczające działania profilaktyczne, 

informacyjne, edukacyjne i szkoleniowe 

wśród dzieci i młodzieży, rodziców oraz 

sprzedawców napojów alkoholowych 

w zakresie przeciwdziałania 
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Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Policję 

 podejmowanie wśród dzieci i młodzieży 

działań profilaktycznych, informacyjnych 

i edukacyjnych w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom 

i przemocy w rodzinie 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie 

 brak w gminie grupy wsparcia i mieszkań 

chronionych dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

 brak współpracy z organizacjami 

pozarządowymi działających w obszarze 

przeciwdziałania uzależnieniom 

i przemocy w rodzinie 

Szanse Zagrożenia 

 zwiększenie dostępu do wsparcia 

terapeutycznego i rehabilitacyjnego, 

pomocy psychospołecznej i prawnej 

 zwiększająca się świadomość społeczna, 

w tym dzieci i młodzieży, rodziców 

i nauczycieli, na temat problemów 

uzależnień i przemocy w rodzinie 

 funkcjonowanie w ramach 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego 

w Krośnie Poradni Odwykowej i Zdrowia 

Psychicznego oraz Oddziału 

Odwykowego, a także Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie 

oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia 

w Lesku 

 niezwiększająca się liczba osób 

wymagających z powodu przemocy 

w rodzinie interwencji, podjęcia działań 

interdyscyplinarnych oraz objęcia 

działaniami korekcyjno-edukacyjnymi 

 niezwiększająca się liczba osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie 

wymagających umieszczenia w ośrodku 

wsparcia 

 relatywnie niska liczba osób wyleczonych 

z uzależnień; długi okres oczekiwania 

na leczenie 

 coraz większa dostępność alkoholu 

i innych środków psychoaktywnych, 

także z nielegalnych źródeł 

 obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej 

i narkotykowej 

 brak możliwości odseparowania ofiar 

od sprawców przemocy oraz poczucie 

bezkarności ze strony tych drugich 

 niewielki potencjał organizacji 

pozarządowych działających w regionie 

w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie 
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Obszar: Starość i niepełnosprawność 

Mocne strony Słabe strony 

 informowanie osób starszych 

i niepełnosprawnych o przysługujących 

im prawach i dostępnych formach 

pomocy 

 świadczenie w gminie usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

 istnienie bazy rehabilitacyjnej w gminie 

 organizowanie czasu wolnego seniorów 

w ramach Gminnego Ośrodka Kultury, 

Gminnej Biblioteki Publicznej i jej fili 

oraz kilkunastu aktywnie działających 

kół gospodyń wiejskich 

 podejmowanie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób starszych 

 brak w gminie grup wsparcia i placówek 

wsparcia dziennego działających na rzecz 

osób starszych i niepełnosprawnych 

 niewielka skala działań prozdrowotnych 

wśród osób starszych 

 brak dostępu osób starszych do opieki 

geriatrycznej w gminie 

 ograniczone możliwości kontynuowania 

przez osoby starsze aktywności 

zawodowej 

 ograniczone środki finansowe kół 

gospodyń wiejskich na prowadzenie 

działalności 

 istnienie w gminie barier utrudniających 

osobom niepełnosprawnym codzienne 

życie 

 nieupowszechnianie wśród osób 

niepełnosprawnych ofert pracy 

i informacji o wolnych miejscach pracy 

 brak dostępu do kształcenia 

integracyjnego w gminie 

 ograniczona współpraca z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych 

 deficyt w gminie wolontariuszy mogących 

wspierać osoby starsze 

i niepełnosprawne w codziennym życiu 

Szanse Zagrożenia 

 możliwość uzyskania przez osoby starsze 

pomocy ze strony rodziny 

 możliwość pozyskania ze źródeł 

zewnętrznych, w tym z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, środków 

finansowych na wspieranie osób 

starszych i niepełnosprawnych 

 dalsze dofinansowywanie likwidacji 

barier architektonicznych 

 zwiększająca się liczba osób starszych 

i niepełnosprawnych w gminie 

 niski poziom życia osób starszych 

i niepełnosprawnych oraz pogarszający 

się stan ich zdrowia 

 niewielki udział osób starszych 

w działaniach prozdrowotnych 

 marginalizowanie problemów i potrzeb 

osób starszych i niepełnosprawnych 
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 wspieranie tworzenia i utrzymania miejsc 

pracy dla osób niepełnosprawnych 

 dobra dostępność domów pomocy 

społecznej; funkcjonowanie DPS-ów 

m.in. w Krośnie, Foluszu i Iwoniczu-Zdroju 

 funkcjonowanie w powiecie innych 

podmiotów działających na rzecz osób 

starszych i niepełnosprawnych, w tym 

Środowiskowych Domów Samopomocy 

w Rymanowie i Potoku, Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Rymanowie 

i Haczowie, Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Rymanowie 

 wzrost społecznej akceptacji 

osób niepełnosprawnych 

 rozluźnienie więzi rodzinnych 

 występowanie zjawiska migracji 

osób młodych do większych jednostek 

administracyjnych i zagranicę 

 mały potencjał organizacji 

pozarządowych działających w regionie 

na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych 

 

Obszar: Kapitał społeczny i aktywność obywatelska 

Mocne strony Słabe strony 

 dobrze wykwalifikowana, stale 

podnosząca kwalifikacje kadra 

zatrudniona w GOPS-ie 

 zapewnianie wsparcia ze strony 

asystenta rodziny 

 posiadanie wiedzy na temat problemów 

społecznych występujących w gminie 

 informowanie beneficjentów systemu 

pomocy społecznej o możliwościach 

uzyskania wsparcia 

 odpowiednia jakość obsługi klienta 

systemu pomocy społecznej 

 pozyskiwanie środków finansowych 

z funduszy zewnętrznych na realizację 

zadań z zakresu pomocy społecznej, 

w tym z funduszy unijnych 

 rosnąca liczba osób, które chcą pracować 

na rzecz środowiska lokalnego 

 dofinansowywanie przez gminę realizacji 

zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe 

 wciąż duża część mieszkańców gminy 

korzystających z pomocy społecznej  

 niedostatecznie rozwinięta sieć placówek 

pomocy społecznej w gminie 

 niewystarczające możliwości gminy 

w zakresie wspierania działalności 

organizacji pozarządowych 

 niewielki potencjał organizacji 

pozarządowych działających w gminie 

w obszarze polityki społecznej 

 ograniczona współpraca 

z przedstawicielami kościołów i związków 

wyznaniowych 

 brak wolontariatu w gminie 
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 podejmowanie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

działającymi w obszarze polityki 

społecznej 

Szanse Zagrożenia 

 zmniejszająca się liczba odbiorców 

pomocy społecznej przypadających 

na jednego pracownika socjalnego 

 dostępność szkoleń dla kadry GOPS-u; 

dalsze podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych 

 dalsze wsparcie rodzin ze strony 

asystenta rodziny 

 utworzenie grup wsparcia i placówki 

wsparcia dziennego dla osób starszych 

i niepełnosprawnych 

 możliwość pozyskiwania środków 

finansowych z funduszy zewnętrznych 

na realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej, w tym z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej 

 świadomość roli i potrzeb sektora 

pomocy społecznej wśród władz gminy 

 większe zaangażowanie społeczności 

lokalnej i przedstawicieli kościołów 

i związków wyznaniowych w działania 

pomocowe 

 utworzenie wolontariatu w gminie 

 przeciążenie pracowników GOPS-u 

zbyt dużą liczbą zadań 

 popadanie przez pracowników pomocy 

społecznej w rutynę i doznawanie 

przez nich syndromu wypalenia 

zawodowego 

 niewłaściwie finansowany system 

pomocy społecznej 

 biurokracja w pomocy społecznej 

 roszczeniowa postawa odbiorców 

pomocy społecznej 

 wciąż niekorzystny wizerunek sektora 

pomocy społecznej 

 niewielki udział mieszkańców gminy 

w rozwiązywaniu lokalnych problemów 

społecznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chorkówka na lata 2016-2024 

 

 105 

 

15. WNIOSKI Z DIAGNOZY 

 

Przeprowadzona w kilkunastu obszarach diagnoza sytuacji społecznej w gminie 

Chorkówka pozwoliła na zidentyfikowanie najważniejszych problemów oraz wyzwań, przed 

którymi w najbliższych latach stanie samorząd lokalny. Zaliczono do nich:  

 ograniczającą możliwości rozwoju mieszkańców zbyt małą liczbę miejsc pracy w gminie, 

co m.in. wymaga poprawy warunków do inwestowania na jej terenie, kontynuowania 

działań na rzecz pozyskania podmiotów tworzących nowe miejsca pracy, wspierania 

rozwoju firm już istniejących oraz lepszego wykorzystania posiadanych przez gminę 

walorów przyrodniczo-krajobrazowych, turystycznych i kulturowych gminy; 

 trudną sytuację bytową mieszkańców gminy, w tym pozostających bez pracy, co m.in. 

wymaga zachęcania ich do aktywnych postaw (poprzez pracę socjalną i poradnictwo), 

udzielania pomocy w znalezieniu zatrudnienia przy współpracy z Powiatowym Urzędem 

Pracy, propagowania przedsiębiorczości, realizowania projektów służących aktywizacji 

społeczno-zawodowej oraz zwiększenia w gminie zasobów mieszkań komunalnych 

i socjalnych;  

 niekorzystne, pomimo utrzymującej się na podobnym poziomie liczby mieszkańców, 

zmiany demograficzne w gminie – systematyczny spadek dzieci i młodzieży, któremu 

towarzyszy stały wzrost liczby seniorów. Zmiany te, prowadzące do starzenia się 

społeczności lokalnej, a tym samym zwiększające ryzyko chorób i niepełnosprawności, 

wymagają m.in. zwiększenia dostępu do usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych), 

rehabilitacyjnych i medycznych, a także rozwijania oferty spędzania czasu wolnego dla 

osób starszych i niepełnosprawnych, w tym rozszerzenia wachlarza środowiskowych 

przedsięwzięć integracyjnych oraz podjęcia działań w kierunku utworzenia na terenie 

gminy placówki wsparcia dziennego (klubu seniora, a w sprzyjających okolicznościach 

dziennego domu pobytu);  

 potrzeba ochrony macierzyństwa, głównie z uwagi na wielodzietność, oraz problem 

niewłaściwego wypełniania obowiązków opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców, 

co wymaga udzielenia odpowiedniej pomocy w wychowaniu i opiece, m.in. poprzez 

dalsze edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich, 

poszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego (rodzinnego, psychologiczno-
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pedagogicznego, prawnego i terapii rodzinnej) oraz opieki przedszkolnej, utrzymanie 

wsparcia ze strony asystenta rodziny, zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3, tworzenie 

grup wsparcia dla rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci oraz zwiększenie 

dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym do 

placówek wsparcia dziennego; 

 wzrost zagrożenia problemami uzależnień i przemocy domowej, które powodują m.in. 

konieczność zintensyfikowania prowadzonej w gminie działalności profilaktycznej, 

zwiększenia dostępności leczenia i wsparcia, w tym pomocy terapeutycznej, 

rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej, oraz wspierania ruchu samopomocowego, 

w tym działań mających na celu utworzenie w gminie grupy wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie; 

 zaspokajanie potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, m.in. poprzez zwiększenie dostępu 

do opieki zdrowotnej, głównie usług specjalistycznych, oraz kontynuowanie działań 

prozdrowotnych; 

 utrzymanie poziomu bezpieczeństwa publicznego, m.in. poprzez kontynuowanie 

przedsięwzięć profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych poświęconych 

przestępczości oraz zwiększenie liczby patroli policyjnych w miejscach najbardziej 

zagrożonych przestępczością, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych;  

 profesjonalizacja służb społecznych oraz rozwijanie sektora obywatelskiego, m.in. 

poprzez stałe doskonalenie, a w razie potrzeby i możliwości, poszerzenie kadr 

pomocowych, rozwijanie infrastruktury socjalnej, a także wspieranie i rozwijanie sektora 

pozarządowego działającego w gminie w obszarze polityki społecznej oraz zacieśnianie 

współpracy z należącymi do niego organizacjami pozarządowymi.  

Wyniki diagnozy, po ich nałożeniu na kompetencje samorządu gminnego, posłużyły 

do sformułowania misji oraz wyznaczenia celów strategicznych, operacyjnych i kierunków 

działań niezbędnych do podjęcia w latach 2016-2024. Wdrożenie zaplanowanych 

przedsięwzięć powinno przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, 

zmniejszenia skali występujących problemów społecznych oraz zminimalizowania ich 

skutków społecznych. Inicjatywy te zostały ujęte w poniżej przedstawionych obszarach. 
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1. Tworzenie warunków do zwiększenia zatrudnienia oraz wspieranie i integrowanie 

osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym: tworzenie w gminie 

nowych miejsc pracy, wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, 

przeciwdziałanie ubóstwu i udzielanie pomocy osobom zagrożonym lub dotkniętym 

bezdomnością, a także zwiększanie udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu 

społeczności lokalnej; 

2. Wspieranie rodzin, zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju, 

zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej oraz utrzymanie poziomu bezpieczeństwa 

publicznego w gminie: pomoc rodzinom w wypełnianiu ich funkcji oraz zapewnienie 

dzieciom i młodzieży odpowiedniego dostępu do kształcenia i umożliwienie im 

wszechstronnego rozwoju, wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień 

i przemocy w rodzinie, zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia 

oraz przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich; 

3. Profesjonalizacja służb społecznych oraz rozwijanie sektora obywatelskiego: rozwijanie 

sektora pomocy społecznej oraz wzmacnianie i poszerzanie sektora pozarządowego 

w gminie oraz zacieśnianie współpracy z należącymi do niego organizacjami. 
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III. MISJA, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

Misją samorządu gminy Chorkówka w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2016-2024 jest stwarzanie mieszkańcom dobrych warunków do życia 

i rozwoju, zwiększenie umiejętności i skutecznie niwelowanie dysfunkcji rodzin, 

przeciwdziałanie różnym formom marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz rozwijanie 

społeczeństwa obywatelskiego. Wypełnienie tak sformułowanej misji wymaga wdrożenia 

wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań. Zostały one 

przedstawione poniżej w formie kart strategicznych, w których uwzględniono również 

realizatorów poszczególnych zapisów, źródła ich finansowania oraz prognozę zmian. 

 

Cel  
strategiczny 1. 

Tworzenie warunków do zwiększenia zatrudnienia 
oraz wspieranie i integrowanie osób zagrożonych marginalizacją 

i wykluczeniem społecznym 

Cele operacyjne: 

1. Tworzenie w gminie nowych miejsc pracy, wspieranie osób 
bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, przeciwdziałanie 
ubóstwu i udzielanie pomocy osobom zagrożonym lub dotkniętym 
bezdomnością. 

2. Zwiększanie udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu 
społeczności lokalnej. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 1. 

1. Pozyskiwanie nowych inwestorów, promowanie gminy przy 
wykorzystaniu jej walorów przyrodniczo-krajobrazowych 
i kulturowych, tworzenie i oferowanie terenów pod działalność 
gospodarczą, oferowanie inwestorom ulg podatkowych; 
podejmowanie współpracy ze Strefą Inwestycyjną Innowacyjnych 
Technologii w Szczepańcowej. 

2. Wspieranie i promowanie przedsiębiorczości, w tym małej 
i średniej, oraz tworzenie warunków do rozwoju rynku handlu 
i usług. 

3. Wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji w gminie, m.in. poprzez 
promowanie walorów i oferty turystycznej oraz rozwijanie 
infrastruktury turystycznej. 

4. Wspieranie w gminie rolnictwa, zatrudnienia i zmian w rolnictwie 
w celu zwiększenia jego konkurencyjności, w tym gospodarstw 
wiejskich prowadzących kwatery agroturystyczne lub inne formy 
turystyki wiejskiej, a także edukowanie i informowanie rolników 
o możliwościach specjalizacji gospodarstw rolnych i pozyskania 
środków finansowych z funduszy unijnych. 

5. Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców gminy  
– upowszechnianie ofert pracy, informacji o wolnych miejscach 
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pracy, usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, 
przygotowaniu zawodowym dorosłych i stażach oraz 
organizowanie robót publicznych, prac społecznie użytecznych, 
interwencyjnych i zatrudnienia socjalnego oraz realizowanie 
programów aktywizacji i integracji osób bezrobotnych. 

6. Promowanie wśród bezrobotnych mieszkańców gminy 
samozatrudnienia oraz udzielanie informacji na temat możliwości 
pozyskania środków finansowych na podjęcie i rozwój działalności 
gospodarczej. 

7. Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w gminie, 
np. Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Maks” w Chorkówce. 

8. Kontynuowanie pracy socjalnej z osobami ubogimi i bezrobotnymi 
obejmującej m.in. motywowanie do podnoszenia kwalifikacji, 
poszukiwania zatrudnienia i rozwiązywania własnych problemów 
oraz zawieranie z nimi kontraktów socjalnych. 

9. Podejmowanie wśród osób i rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej działań edukacyjnych służących poprawie ich 
położenia oraz zapobieganiu zjawisku dziedziczenia biedy, m.in. 
edukowanie w zakresie umiejętnego gospodarowania budżetem 
domowym. 

10. Udzielanie przez GOPS pomocy osobom i rodzinom znajdującym 
się w trudnej sytuacji materialnej z systemu pomocy społecznej 
oraz świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz 
w formie dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego. 

11. Zachęcanie osób zagrożonych utratą bezpieczeństwa socjalnego 
do aktywnych postaw, promowanie wśród nich samopomocy, np. 
pomocy sąsiedzkiej, oraz organizowanie na rzecz ubogich akcji 
charytatywnych. 

12. Udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin ubogich, m.in. 
poprzez prowadzenie dożywiania w szkołach, wyposażenie ich 
w podręczniki i pomoce szkolne oraz odzież, a także organizowanie 
wypoczynku oraz czasu wolnego. 

13. Podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych i dotkniętych 
bezdomnością – prowadzenie pracy socjalnej, udzielenie wsparcia 
finansowego i rzeczowego zapewnienie dostępu do pomocy 
specjalistów (np. psychologa i prawnika), w razie potrzeby 
opracowywanie indywidualnych programów wychodzenia 
z bezdomności oraz zapewnienie schronienia; podejmowanie 
współpracy w tym zakresie ze schroniskami w Sanoku, Krośnie 
i Racławówce i Rudniku nad Sanem. 

14. Poszerzenie w gminie zasobów mieszkań komunalnych, w tym 
socjalnych. 

15. Opracowanie, realizacja lub współudział w realizacji programów 
i projektów na rzecz zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem 
społecznym, w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, 
np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z budżetu 
państwa (w ramach konkursów). 
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16. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
zajmującymi się wspieraniem przedsiębiorczości i inicjatyw 
gospodarczych oraz rozwoju gminy, udzielaniem wsparcia osobom 
bezrobotnym, ubogim i bezdomnym, a także z Kościołem. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 2. 

1. Udzielanie osobom starszym i niepełnosprawnym wsparcia 
w postaci pracy socjalnej oraz pomocy finansowej i rzeczowej. 

2. Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, obejmujących 
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę 
możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

3. Rozwijanie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. 

4. Prowadzenie działań prozdrowotnych wśród osób starszych 
i niepełnosprawnych. 

5. Rozwijanie oferty spędzania czasu wolnego kierowanej do osób 
starszych i niepełnosprawnych – zapewnienie im odpowiedniego 
dostępu do edukacji, kultury i rekreacji poprzez organizowanie 
imprez środowiskowych, wycieczek, zajęć, spotkań integracyjnych, 
m.in. w ramach Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki 
Publicznej i jej filii, kół gospodyń wiejskich, zespołów śpiewaczych 
i tanecznych oraz przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

6. Podjęcie działań w kierunku utworzenia w gminie klubu seniora, 
a w sprzyjających okolicznościach domu dziennego pobytu. 

7. Wspieranie inicjatyw służących zwiększeniu aktywności osób 
starszych i niepełnosprawnych oraz wykorzystujących ich 
potencjał. 

8. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowym Urzędem Pracy oraz Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, m.in. przy: 
likwidacji barier, zapewnieniu dostępu do rehabilitacji i sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz zapewnieniu i utrzymaniu odpowiedniego 
zatrudnienia. 

9. Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych w gminie oraz 
podejmowanie współpracy z podmiotami świadczącymi usługi 
w tym zakresie poza gminą, m.in. z Warsztatami Terapii Zajęciowej 
w Rymanowie i Haczowie. 

10. Zapewnienie dostępu do kształcenia integracyjnego w gminie. 
11. Podejmowanie i rozszerzanie współpracy z instytucjami 

i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 
starszych i niepełnosprawnych, m.in. z zakładami opieki 
zdrowotnej, ośrodkami wsparcia, w tym ze Środowiskowymi 
Domami Samopomocy w Potoku i Rymanowie, domami pomocy 
społecznej, w tym z Domami Pomocy Społecznej w Krośnie, 
Moczarach, Foluszu, Iwoniczu-Zdroju i Rudzie Różanieckiej, 
podmiotami świadczącymi usługi rehabilitacyjne, w tym 
z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Rymanowie i Haczowie, 
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Zakładem Aktywności Zawodowej w Rymanowie, Ośrodkiem 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Krośnie, a także  
z kołami gospodyń wiejskich, organizacjami pozarządowymi  
i Kościołem. 

12. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze 
i niepełnosprawne w codziennym życiu. 

Czas realizacji Lata 2016-2024. 

Realizatorzy 

Wójt Gminy, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, placówki oświatowe szczebla podstawowego 
i gimnazjalnego, placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne, 
placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym świetlice 
szkolne i profilaktyczne. 

Partnerzy 
w realizacji 

Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krośnie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
szkoły ponadgimnazjalne spoza gminy, inwestorzy, pracodawcy, 
w tym lokalni przedsiębiorcy, noclegownie i schroniska spoza gminy, 
w tym Dom Inwalidy Bezdomnego – Schronisko dla mężczyzn 
w Sanoku, Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Krośnie, 
Schronisko dla bezdomnych kobiet w Racławówce i Schronisko dla 
Bezdomnych Kobiet w Rudniku nad Sanem, placówki ochrony zdrowia, 
ośrodki wsparcia, w tym Środowiskowe Domy Samopomocy w Potoku 
i Rymanowie, placówki świadczące usługi rehabilitacyjne, w tym 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rymanowie i Haczowie, Zakład 
Aktywności Zawodowej w Rymanowie, Ośrodek Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy w Krośnie, domy pomocy społecznej, 
w tym Domy Pomocy Społecznej w Krośnie, Moczarach, Foluszu, 
Iwoniczu-Zdroju i Rudzie Różanieckiej, instytucje rządowe, koła 
gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, w tym organizacje 
zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości i inicjatyw 
gospodarczych oraz rozwoju gminy, udzielaniem wsparcia osobom 
bezrobotnym, ubogim i bezdomnym oraz starszym  
i niepełnosprawnym, a także, Kościół, społeczność lokalna. 

Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy, fundusze zewnętrzne, m.in. 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni (krajowi i zagraniczni). 

Prognoza zmian 

 wzrost aktywności gospodarczej w gminie, 
 większa aktywność zawodowa mieszkańców gminy, 
 usamodzielnienie części dotychczasowych beneficjentów systemu 

pomocy społecznej, 
 poprawa warunków ekonomicznych osób zagrożonych utratą 

bezpieczeństwa socjalnego, 
 łatwiejszy dostęp do mieszkań dla osób o niskim statusie 

materialnym, 
 lepsze wsparcie dla osób zagrożonych i dotkniętych 

bezdomnością, 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chorkówka na lata 2016-2024 

 

 112 

 

 

 efektywniejszy udział seniorów i osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym, 

 wyższy standard świadczonych usług, 
 lepsza jakość funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych 

w środowisku zamieszkania, 
 wzrost liczby osób usprawnionych i zatrudnionych. 

 

Cel  
strategiczny 2. 

Wspieranie rodzin, zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków 
do rozwoju, zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej 

oraz utrzymanie poziomu bezpieczeństwa publicznego w gminie 

Cele operacyjne: 

1. Pomoc rodzinom w wypełnianiu ich funkcji oraz zapewnienie 
dzieciom i młodzieży odpowiedniego dostępu do kształcenia 
i umożliwienie im wszechstronnego rozwoju. 

2. Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień 
i przemocy w rodzinie. 

3. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 
4. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 1. 

1. Kontynuowanie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności 
z rodzinami wymagających ochrony macierzyństwa (głównie z uwagi 
na wielodzietność) oraz mającymi trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. 

2. Utrzymanie, a w razie konieczności, zwiększenie liczby asystentów 
rodziny oraz, w razie potrzeby, ustanawianie rodzin wspierających 
dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie dla nich szkoleń. 

3. Prowadzenie wśród rodzin edukacji w zakresie właściwego 
wypełniania ról rodzicielskich oraz promowanie prawidłowego 
modelu rodziny, m.in. przez pracowników GOPS-u, placówek 
oświatowych, asystentów rodziny. 

4. Zapewnienie rodzinom oraz osobom samotnie wychowujących 
dzieci (w tym osobom i rodzinom z dziećmi dotkniętymi 
niepełnosprawnością) szerszego dostępu do poradnictwa 
specjalistycznego – rodzinnego, psychologiczno-pedagogicznego, 
prawnego, logopedycznego, terapii rodzinnej i mediacji. 

5. Tworzenie grup wsparcia dla rodziców zmagających się 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, rodziców samotnych 
oraz wychowujących dzieci niepełnosprawne. 

6. Promowanie wśród pracodawców elastycznych form zatrudnienia, 
ułatwiających godzenie pracy z wychowaniem dzieci. 

7. Zwiększenie w gminie dostępności opieki przedszkolnej oraz 
zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. 

8. Zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego oraz tworzenie warunków do ich 
samorealizacji, m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów 
oświatowych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych gminy; 
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rozwijanie infrastruktury umożliwiającej dzieciom i młodzieży 
spędzanie czasu wolnego oraz rozwój uzdolnień i zainteresowań, 
organizowanie wypoczynku. 

9. Rozwijanie sieci i oferty placówek wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży, w tym świetlic szkolnych i profilaktycznych. 

10. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, m.in. 
poprzez zwiększenie dostępności zajęć wyrównawczych, udzielanie 
pomocy w nauce (np. przez wolontariuszy), przyznawanie 
stypendiów i zasiłków szkolnych. 

11. Opracowywanie i wdrażanie programów i projektów na rzecz 
rodziny i dziecka (np. Karty Dużej Rodziny), w tym współfinanso-
wanych z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej i z budżetu państwa (w ramach konkursów); 
podejmowanie współpracy w tym zakresie z organizacjami 
pozarządowymi.  

12. Integrowanie i koordynowanie działań na rzecz rodziny i dziecka 
w gminie poprzez stałą współpracę placówek oświatowych 
i kulturalnych, jednostek pomocy społecznej i ochrony zdrowia, 
policji, sądu rejonowego i kuratorów sądowych, organizacji 
pozarządowych i kościoła. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 2. 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, 
psychologicznej, prawnej i społecznej dla osób i rodzin dotkniętych 
problemami uzależnień i przemocy w rodzinie, m.in. poprzez 
rozszerzenie oferty funkcjonującego w gminie Punktu 
Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 
oraz zacieśnienie współpracy z placówkami leczenia uzależnień 
funkcjonującymi poza gminą, np. z Wojewódzkim Szpitalem 
Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie (Poradnia Odwykowa, 
Oddział Odwykowy i Poradnia Zdrowia Psychicznego), a także 
ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia w Lesku i Ośrodkiem 
Interwencji Kryzysowej w Krośnie. 

2. Zintensyfikowanie w gminie profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy 
w rodzinie, w szczególności kierowanej do dzieci i młodzieży, ich 
rodziców oraz nauczycieli. 

3. Wspieranie istniejącej w gminie grupy samopomocowej AA 
„Droga” oraz działań mających na celu utworzenie grupy wsparcia 
dla ofiar przemocy w rodzinie. 

4. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

5. Zintensyfikowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

6. Podjęcie działań w kierunku utworzenia w gminie mieszkania 
chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie, w razie konieczności, 
zapewnienie im miejsc w ośrodkach wsparcia, a także kierowanie 
sprawców przemocy w rodzinie do udziału w programach 
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korekcyjno-edukacyjnych; podejmowanie współpracy w tym 
zakresie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodkiem 
Interwencji Kryzysowej w Krośnie oraz ze Specjalistycznym 
Ośrodkiem Wsparcia w Lesku. 

7. Rozwijanie sieci i oferty placówek wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży w gminie, w tym świetlic szkolnych i profilaktycznych. 

8. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz osób dotkniętych problemami alkoholowymi, 
narkomanii i przemocy w rodzinie. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 3. 

1. Promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej. 
2. Zwiększenie dostępu mieszkańcom do świadczeń zdrowotnych, 

głównie specjalistycznych, w tym opieki geriatrycznej i rehabilitacji.  
3. Podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb 

zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, w tym opracowywanie 
i realizowanie programów zdrowotnych. 

4. Inicjowanie przedsięwzięć lokalnych mających na celu 
zaznajomienie mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia 
oraz ich skutkami. 

5. Upowszechnianie wśród mieszkańców gminy informacji na temat 
dostępności i możliwości skorzystania ze specjalistycznych usług 
medycznych, w tym wykonania badań specjalistycznych. 

6. Opracowanie i realizacja gminnego programu ochrony zdrowia 
psychicznego. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 4. 

1. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno-
edukacyjnych w placówkach oświatowych; włączanie w ich 
realizację policjantów. 

2. Podejmowanie w gminie przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych 
poświęconych przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie). 

3. Patrolowanie i wizytowanie miejsc publicznych w gminie; 
zwiększenie częstotliwości patroli policyjnych w miejscach 
najbardziej zagrożonych przestępczością, szczególnie w godzinach 
wieczornych i nocnych. 

4. Kontynuowanie przez jednostki gminne i mieszkańców współpracy 
z policją, prokuraturą rejonową, sądem rejonowym, kuratorami 
sądowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz 
przeciwdziałania przestępczości. 

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży szerszego dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

6. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na drodze, m.in. 
poprzez budowę i remont dróg gminnych, budowę chodników 
i ścieżek rowerowych, budowę przejść dla pieszych, oświetlenia 
i miejsc parkingowych, organizację dowozu dzieci do szkół. 

Czas realizacji Lata 2016-2024. 

Realizatorzy 
Wójt Gminy, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, placówki oświatowe szczebla podstawowego 
i gimnazjalnego, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem 
alkoholowym i ich rodzin, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, placówki kulturalne, jednostki sportowo-
rekreacyjne, placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, 
w tym świetlice szkolne i profilaktyczne. 

Partnerzy 
w realizacji 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Krośnie, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 
w Krośnie i Miejscu Piastowym, szkoły ponadgimnazjalne spoza gminy, 
placówki ochrony zdrowia, placówki leczenia uzależnień, w tym 
Poradnia Odwykowa, Oddział Odwykowy i Poradnia Zdrowia 
Psychicznego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie, 
ośrodki wsparcia, w tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krośnie, 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Lesku, specjaliści, grupy 
samopomocowe, w tym grupa AA „Droga”, instytucje rządowe, policja, 
prokuratura rejonowa, sąd rejonowy, kuratorzy sądowi, organizacje 
pozarządowe, m.in. organizacje udzielające pomocy rodzinom 
i dzieciom, w tym dotkniętym problemami alkoholowymi, narkomanii 
i przemocy w rodzinie, organizacje zajmujące się wspieraniem 
i upowszechnianiem kultury, turystyki, sportu i rekreacji, jednostki 
ochotniczej straży pożarnej, oraz Kościół, społeczność lokalna. 

Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni. 

Prognoza zmian 

 niższy odsetek rodzin wymagających ochrony macierzyństwa oraz 
zmagających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

 podniesienie poziomu wiedzy w zakresie właściwego wypełniania 
ról rodzicielskich, 

 skuteczniejsze wsparcie dla rodziców mających trudności opiekuńczo-
wychowawcze, rodziców samotnych oraz wychowujących dzieci 
niepełnosprawne, 

 łatwiejszy dostęp do opieki dla dzieci w wieku do lat 3. i w wieku 
przedszkolnym, 

 podwyższenie szans edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych 
i dzieci mających problemy w nauce, 

 wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego oraz wzrost liczby 
dzieci i młodzieży z niej korzystających, 

 większy poziom świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej, uzależnień oraz zdrowego trybu życia, 

 lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznej, 
 wydatniejsze wsparcie dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, 
 obniżenie liczby przypadków przemocy w rodzinie, 
 ograniczenie przestępczości, w tym wśród młodocianych, 
 wzrost zasobu wiedzy mieszkańców na temat przestępczości i jej 

skutków, 
 bezpieczniejsze drogi. 
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Cel  
strategiczny 3. 

Profesjonalizacja służb społecznych  
oraz rozwijanie sektora obywatelskiego 

Cele operacyjne: 
1. Rozwijanie sektora pomocy społecznej. 
2. Wzmacnianie i poszerzanie sektora pozarządowego w gminie oraz 

zacieśnianie współpracy z należącymi do niego organizacjami. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 1. 

1. Systematycznie podnoszenie kompetencji przez kadrę GOPS-u, 
m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach. 

2. Utrzymanie, a w razie potrzeby zwiększenie liczby asystentów 
rodziny. 

3. W razie możliwości rozszerzenie infrastruktury socjalnej w gminie. 
4. Projektowanie i wdrażanie nowych instrumentów i usług służących 

podniesieniu jakości świadczonej pomocy. 
5. Zapewnienie mieszkańcom szerszego dostępu do informacji 

o możliwościach uzyskania i dostępnych formach świadczeń 
pomocowych, m.in. poprzez rozwijanie strony internetowej  
GOPS-u. 

6. Opracowywanie i realizowanie projektów współfinansowanych 
z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej oraz z budżetu państwa (w ramach konkursów). 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 2. 

1. Realizowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych 
przy szerszej współpracy z sektorem pozarządowym oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

2. Inicjowanie powstawania oraz wspieranie organizacyjne, prawne 
i lokalowe powstających i istniejących organizacji pozarządowych, 
promowanie ich działalności oraz udzielanie im pomocy 
w nawiązaniu współpracy międzynarodowej oraz w pozyskiwaniu 
środków z innych niż budżet samorządu źródeł finansowania. 

3. Zachęcanie mieszkańców gminy do udziału w rozwiązywaniu lokalnych 
problemów społecznych; samoorganizowania się, samopomocy oraz 
tworzenia organizacji działających na rzecz społeczności lokalnej. 

4. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. 
5. Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy 

do udziału w realizacji zadań dotyczących rozwiązywania 
problemów społecznych. 

Czas realizacji Lata 2016-2024. 

Realizatorzy 
Wójt Gminy, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej i inne jednostki organizacyjne gminy. 

Partnerzy 
w realizacji 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, instytucje rządowe, organizacje 
pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego, Kościół, społeczność lokalna. 

Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni. 
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Prognoza zmian 

 większe kompetencje kadr pomocy społecznej, 
 wyższa jakość świadczonych usług, 
 zwiększenie aktywności mieszkańców, 
 zwielokrotnienie inicjatyw społecznych, 
 rozmaitość form i lepsza efektywność współpracy z sektorem 

pozarządowym. 
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IV. PROGRAMY I PROJEKTY 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chorkówka na lata 2016-

2024 będzie realizowana w szczególności poprzez następujące programy: 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie, 

 Gminny Program Wspierania Rodziny, 

 Program Współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Skuteczność wdrożenia dokumentu będzie również zależała od środków finansowych 

– posiadanych i pozyskanych przez samorząd gminy lub inne podmioty uczestniczące 

w realizacji strategii – na opracowanie i realizację innych programów oraz projektów, które 

będą zgodne z przyjętymi w dokumencie kierunkami działań.  

Programy i projekty powinna cechować efektywność, skuteczność i celowość. Mogą 

być one przyjmowane stosownymi uchwałami przez Radę i, w zależności od charakteru, 

realizowane w okresach rocznych, dłuższych lub krótszych. 
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V. WDROŻENIE, MONITOROWANIE I EWALUACJA STRATEGII 

 

Zgodnie z art. 110, pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, koordynatorem realizacji 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chorkówka na lata 2016-2024 

będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce. Sformułowane w dokumencie 

kierunki działań będą wdrażane przez wyznaczonych realizatorów oraz partnerów 

w realizacji, w zależności od posiadanych i pozyskanych środków finansowych. 

Środki finansowe na realizację zapisów strategii będą ujmowane corocznie w uchwale 

budżetowej Rady Gminy. 

Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych, polegające na zbieraniu 

i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już działań, będzie 

prowadzony przez podmioty realizujące strategię i współdziałające w jej realizacji. 

Gromadzone dane z jednej strony pozwolą zidentyfikować i rozwiązać problemy, 

które pojawią się w trakcie wdrażania dokumentu, oraz stwierdzić, z myślą o podjęciu działań 

korygujących, czy realizacja wyznaczonych działań zmierza w słusznym kierunku, z drugiej 

natomiast umożliwią ustalenie rzeczywistych rezultatów ich wdrożenia – czy uzyskane efekty 

są zgodne z przyjętymi wcześniej zamierzeniami i na co miały wpływ. 

Informacja na temat realizacji strategii oraz osiągniętych rezultatów będzie 

przygotowywana corocznie w formie raportu monitoringowego. Poza oceną wdrożenia 

zapisów strategicznych, będzie on zawierał propozycje rozwiązań (np. programów celowych) 

oraz, w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych lub nowych potrzeb, podjęcie 

działań korygujących i wszelkich prac mających na celu aktualizację obowiązującej strategii. 

W celu skutecznego i sprawnego opracowywania raportu monitoringowego, Wójt 

Gminy może powołać zespół zadaniowy, w skład którego wejdą przedstawiciele podmiotów 

realizujących strategię i współdziałających w jej realizacji, w tym pracownicy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Do oceny stopnia wdrożenia strategii zostaną wykorzystane przedstawione poniżej 

wskaźniki monitoringowe. W większości są one dostępne w zbiorach statystyki publicznej 

oraz w zasobach informacyjnych podmiotów realizujących strategię i współdziałających w jej 

realizacji.  
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Przygotowany zestaw wskaźników monitoringowych ma charakter otwarty, co 

oznacza, że w trakcie wdrażania strategii, może być on zmodyfikowany, w tym poszerzony 

o nowe wskaźniki, które w odpowiedni sposób będą charakteryzowały przebieg realizacji 

zapisów strategicznych. 

 

Cel strategiczny 1.: 

 liczba nowych inwestorów, 

 liczba podmiotów gospodarczych, 

 liczba gospodarstw agroturystycznych, 

 wielkość stopy bezrobocia, 

 liczba osób bezrobotnych w gminie, w tym liczba osób objętych przez Powiatowy Urząd 

Pracy różnymi formami wsparcia, 

 liczba podmiotów ekonomii społecznej, 

 liczba osób bezrobotnych, ubogich i bezdomnych objętych pracą socjalną, 

 liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu 

bezrobocia, ubóstwa i bezdomności, 

 liczba osób i rodzin objętych wsparciem w postaci świadczeń pomocy społecznej, 

świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz w formie dodatków 

mieszkaniowych i dodatku energetycznego, 

 liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem, 

 liczba opracowanych indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz 

liczba osób nimi objętych, 

 liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie, 

 liczba nowych mieszkań komunalnych i socjalnych, 

 liczba programów i projektów na rzecz zagrożonych i dotkniętych marginalizacją 

i wykluczeniem społecznym, 

 liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich udział w ogóle mieszkańców, 

 liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością, 

 liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną, 

 liczba seniorów i osób niepełnosprawnych objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej, 
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 liczba osób objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, 

w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 liczba osób korzystających z klubu seniora, ewentualnie z domu dziennego pobytu, 

 liczba obiektów, w których zlikwidowano bariery, 

 liczba nowo utworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 

 liczba osób objętych usługami rehabilitacyjnymi, w tym liczba osób korzystających 

z warsztatów terapii zajęciowej, 

 liczba klas integracyjnych oraz liczba dzieci do nich uczęszczających, 

 liczba osób z gminy korzystających z ośrodków wsparcia dziennego poza gminą, 

 liczba osób z gminy objętych całodobową opieką w domach pomocy społecznej, 

 liczba wolontariuszy wspierających osoby starsze i niepełnosprawne. 

 

Cel strategiczny 2.: 

 liczba rodzin objętych pracą socjalną, 

 liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych przez nich wsparciem, 

 liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych 

i alimentacyjnych oraz w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznego, 

 liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym oraz liczba porad, 

 liczba grup wsparcia oraz liczba osób objętych w ich ramach pomocą, 

 liczba dzieci objętych opieką przedszkolną, 

 liczba dzieci do lat 3. objętych opieką, 

 liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz liczba osób objętych 

w ich ramach opieką, 

 liczba opracowywanych i realizowanych programów i projektów na rzecz rodziny i dziecka 

oraz liczba osób nimi objętych, 

 liczba osób objętych pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną, 

 liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym, prawnym oraz z systemu pomocy 

społecznej z powodu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie, 

 liczba osób objętych pomocą w ramach punktu konsultacyjnego, 

 liczba grup samopomocowych oraz liczba osób objętych w ich ramach wsparciem, 
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 liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

 liczba osób objętych oddziaływaniem zespołu interdyscyplinarnego, 

 liczba osób korzystających z mieszkania chronionego, 

 liczba osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia, w tym liczba osób objętych 

wsparciem w ramach ośrodka interwencji kryzysowej, 

 liczba osób skierowanych do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych, 

 liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 

 liczba osób objętych świadczeniami zdrowotnymi, 

 liczba opracowanych i realizowanych programów zdrowotnych oraz liczba osób nimi 

objętych, 

 liczba popełnionych i wykrytych przestępstw, 

 liczba przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych, 

 liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze. 

 

Cel strategiczny 3.: 

 liczba pracowników GOPS-u, w tym liczba pracowników socjalnych, 

 liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych przez nich wsparciem, 

 liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra pomocy społecznej, 

 liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze polityki społecznej, 

 liczba wspieranych przez samorząd gminy organizacji pozarządowych, 

 liczba wolontariuszy. 
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