
 
 

 

 

 

 

RAPORT 

Z REALIZACJI 

STRATEGII INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

W 2019 R. 

 

marzec 2020 r.  



Gminna Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyszki na lata 2013-2020 została przyjęta uchwałą nr 

XVII/181/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwałą nr XIV/170/16 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 grudnia 2016 r. 

wprowadzono zmiany do Strategii, określające cele, kierunki działania i wskaźniki realizacji.  

Cele strategiczne na lata 2017 - 2020: 

Cel I. Budowanie usług na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 

Cel II. Wzmocnienie systemu prawidłowego funkcjonowania rodzin. 

Cel III. Wysoka aktywność społeczna mieszkańców i organizacji pozarządowych. 

 

Niniejszy raport stanowi opracowanie zawierające informacje z monitoringu realizacji Strategii w 2019 roku. 

Zarządzeniem Nr 278/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 17 listopada 2016 r. został powołany Zespół ds. aktualizacji i monitorowania 

Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w składzie:  

1. Marzanna Olszewska – dyrektor GOPS – koordynator zespołu, 

2. Beata Seliwanów – pracownik socjalny, 

3. Jadwiga Szerszeń – pełnomocnik GKRPA, 

4. Tadeusz Wielanowski – sekretarz gminy, 

5. Katarzyna Kristosiuk – pedagog szkolny, 

6. Henryk Zalewski - dyrektor GCBK, 

7. Bogdan Szorc -  przedstawiciel służby zdrowia, 

8. Bernadetta Niemyńska – dzielnicowa Rewiru Wyszki, 

9. Arkadiusz Krasowski -  przewodniczący Rady Gminy, 

10. Agnieszka Łuczaj - sołtys, 

11. Eugenia Gromada -  Stowarzyszenie „Aktywna Wieś”, 

12. Andrzej Niewiński – UKS „Iskra”. 

Zarządzeniem nr 113/19 Wójta Gminy Wyszki z dnia 7 listopada 2019 r. w miejsce Bernadetty Niemyńskiej powołano Grzegorza 

Dziedzię. 

 W związku z roczną oceną realizacji Strategii pod kątem stopnia realizacji założeń oraz celów, zrealizowanych wskaźników 

zapisanych w harmonogramie, Zespół w dniu 3 lutego 2020 r. dokonał podsumowania działań wynikających z celów strategicznych, w oparciu o 

dane z monitoringu oraz ewaluację planowanych i realizowanych działań. Weryfikacja wdrażanych działań pod względem zgodności z celami 

dostarczyła wiarygodnych informacji i pozwoliła na obiektywną ocenę rezultatów. Zredagowano następujące wnioski i rekomendacje, do 

realizacji Strategii w 2020 r.: 

1. Intensyfikacja działań podejmowanych na rzecz seniorów w środowisku lokalnym zgodnie ze zgłaszanymi przez nich potrzebami. 

2. Wzmocnieni współpracy i komunikacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami. 

3. Systematyczna praca z rodzinami z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 



 

Lp. Kierunki działania  Realizatorzy Ramy finansowe Zmiany efekty  Wskaźniki Rok  

CEL STRATEGICZNY I 

BUDOWANIE USŁUG NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
1 Wspieranie rodzin, w których żyją osoby 

starsze, przewlekle chore, niepełnosprawne, 

w działaniach zmierzających do 

zaspokajania ich potrzeb  

i utrzymania ich w środowisku 

zamieszkania. 

Motywowanie rodzin do angażowania się w 

opiekę nad osobami starszymi  

GOPS  budżet 

państwa 

Poprawa jakości życia, 

poprawa sytuacji finansowej, 

Wzrost zaangażowania rodzin 

w pomoc osobom starszym  

i niepełnosprawnym  

-świadczenia z tytułu 

sprawowania opieki – 32 osoby 

-świadczenia z tytułu 

niepełnosprawności –zasiłek stały 

– 18 osób  

-świadczenia pieniężne dla osób 

starszych – 8 osób 

- zasiłki pielęgnacyjne – 104 

osoby 

2019 

2 Zapewnienie pomocy w formie usług 

opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

 

GOPS budżet gminy, 

 budżet 

państwa 

Utrzymanie osób 

 w środowisku zamieszkania, 

poprawa warunków życia  

osób niepełnosprawnych  

i obłożnie chorych 

-usługi opiekuńcze – 13 osób, 

4155 godzin 

-SUO – 3 osoby, 1260 godzin 

2019 

3 Pomoc osobom niepełnosprawnym w 

pozyskaniu sprzętu ortopedycznego i 

rehabilitacyjnego oraz informowanie o 

przysługujących im  ulgach  

i uprawnieniach. 

GOPS,  

PCPR 

PFRON 

NFZ 

Poprawa jakości życia osób 

niepełnosprawnych, poprawa 

stanu zdrowia,  

15 osób 

 

2019 

 

4 Organizacja  wspólnych  imprez , 

uroczystości integracyjnych  dla osób 

starszych, samotnych, niepełnosprawnych np. 

Dzień Seniora, Dzień Babci, Dzień Dziadka , 

Wigilia 

  

Urząd Gminy , 

GOPS, 

 szkoły,  

SAW w Niewinie 

Borowym, Młodzi 

Duchem w Strabli 

Budżet gminy,  

Środki 

sponsorów 

Wzrost integracji osób 

starszych, wzrost jakości 

życia, zapobieganie izolacji 

międzypokoleniowej 

 

- Klub Seniora – spotkania 

noworoczne, karnawałowe, 

wigilijne – 35 osób, spotkań - 12 

- VIII Powiatowe Obchody Dni 

Osób Starszych – 150 osób, 

 III Gminny Dzień Seniora – 130 

osób 

-Dzień Babci i Dziadka – 400 osób 

2019 

5 Prowadzenie działań edukacyjnych w 

szkołach i przedszkolach kształtujących 

właściwą postawę wobec osób starszych, 

niepełnosprawnych oraz aktywizujących do 

podejmowania działań samopomocowych na 

rzecz tych osób 

Szkoły, 

GCBK 

Budżet gminy,  Zapobieganie izolacji 

międzypokoleniowej, wzrost 

integracji społecznej 

 

- spotkania w szkole (lekcje 

wychowawcze)– 165 uczniów 

- lekcje wychowawcze – 80 osób  

 

2019 



6 Ułatwienie dostępu do instytucji 

kulturalnych 

 i społecznych  tj. kino, teatr, opera, zajęcia 

rehabilitacyjne i aktywności społeczne  

 

Gmina , GCBK Budżet gminy,  Wzrost integracji oraz 

aktywizacja osób starszych 

i niepełnosprawnych 

- Klub Seniora – 45 osób, 2 

zespoły śpiewacze seniorów,  

- sala gier 

- sala fitness, 

- sala muzyczna, - warsztaty 

plastyczne, wielkanocne, 

kulinarne,  

- projekcja filmu, - występ 

kabaretu 

- 100 osób 

2019 

7 Profilaktyka zdrowotna dla osób starszych 

 i niepełnosprawnych 

 

GOPS 

GCBK 

PSDOW 

Białystok 

Środki własne, 

Środki 

zewnętrzne 

Poprawa jakości życia osób 

starszych i 

niepełnosprawnych, poprawa 

stanu zdrowia 

- prelekcja podczas Dnia Seniora 

– profilaktyka zdrowotna i 

pierwsza pomoc -130 osób 

Kampania edukacyjna Zdrowy i 

Aktywny Seniora– 30 osób 

2019 

8 Organizowanie integracji 

międzypokoleniowej oraz podtrzymanie 

tradycji regionalnych; wykorzystywanie 

wiedzy seniorów o historii, kulturze i 

regionie 

 

 

Gmina, GCBK 

Biblioteka, 

szkoły, 

organizacje 

pozarządowe i 

inne 

Budżet gminy, 

dotacje, środki 

pomocowe z 

UE i inne 

Wzrost integracji osób starszych 

i niepełnosprawnych, wzrost 

jakości życia, wzrost 

samooceny, pożyteczna forma 

spędzania czasu wolnego 

Liczba imprez – 5, ok. 300 

uczestników 

Wyjazd do kina – 33 osoby, 

warsztaty kulinarne, konkurs 

„Nasze kulinarne dziedzictwo – 

smaki regionów” , Majówka 

Strażacka, projekt „Dziedzictwo 

kulinarne łączy pokolenia” – 30 

osób projekt socjalny „Dzieci 

Seniorom na Wielkanoc” – 10 

seniorów 

2019 

CEL STRATEGICZNY  II: 

WZMOCNIENIE SYSTEMU PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA RODZIN 

 
 

 

1. Systematyczna praca socjalna z rodzinami  

 

 

GOPS, PCPR,  budżet gminy, 

budżet 

państwa  

Poprawa kondycji fizycznej, 

psychicznej, wspieranie osób 

 w sytuacjach  trudnych, 

wspierania rodzin 

 w prawidłowym ich 

funkcjonowaniu 

- praca socjalna – 123 rodziny 

 liczba rodzin korzystających z 

pomocy z powodu bezradności  

opiekuńczo- 

wychowawczej - 5,  

- liczba rodzin objęta  wsparciem 

– 45 

2019 

2. Współpraca z instytucjami zajmującymi się GOPS, sąd, Budżet gminy, Poprawa  rozwoju  - liczba rodzin - 23 2019 



problematyką bezradności w sprawach 

opiekuńczo wychowawczych i problemów 

bytowych 

 

kuratorzy, 

przedstawiciele 

szkół, policja, 

PCPR,  

budżet 

państwa, , 

środki 

pomocowe UE 

i inne 

psychicznego dzieci i 

młodzieży, pomoc w 

rozwiązywaniu problemów, 

ograniczenie liczby uczniów 

 z problemami pedagogiczno – 

wychowawczymi 

- liczba  kontaktów - 65  

 

 

3. Ułatwienie  rodzinom dostępu do 

poradnictwa  prawnego, specjalistycznego 

oraz psychologiczno – pedagogicznego 

 

GOPS, Gmina, 

PCPR 

Budżet gminy, 

budżet 

państwa, , 

środki 

pomocowe UE 

i inne 

Poprawa kondycji fizycznej, 

psychicznej, wspieranie osób 

 w sytuacjach  trudnych, 

wspierania rodzin 

 w prawidłowym ich 

funkcjonowaniu 

 

 - Punkt Konsultacyjny – 5 osób 

- porady prawne, psychologiczne, 

pedagogiczne 

 

2019 

 

4. Kontynuowanie usług asystenta rodziny 

 

GOPS budżet 

państwa,  

budżet gminy 

Zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania rodziny, 

pozostanie dzieci w 

środowisku zamieszkania 

- liczba rodzin - 5, dzieci - 11 

- liczba asystentów - 1 

2019 

5 Realizacja działań zespołu 

interdyscyplinarnego  

GOPS, Zespół 

Interdyscyplinarn

y, Gmina , 

Policja, GKRPA 

Budżet gminy, 

budżet 

państwa, 

Zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy w rodzinie.  

tworzenie nowych form 

pomocy rodzinie, 

 

- liczba osób/rodzin objęta 

wsparciem – 58 osób, 13 rodzin 

- liczba założonych kart – 16 

- 13 grup roboczych, 86 posiedzeń 

- Kampania „Przemoc boli” 250 

osób, obchody 

Międzynarodowego Dnia bez 

Przemocy” 

2019 

6 Podejmowanie działań profilaktycznych 

ukierunkowanych na rozwój umiejętności 

wychowawczych rodziców 

Urząd Gminy 

GCBK, 

Szkoły, 

 Zespół 

Interdyscyplinarn

y, 

GKRPA , Policja,  

Budżet gminy, 

budżet 

państwa, 

Wzrost świadomości 

mieszkańców 

 w zakresie społecznie 

pożądanego modelu rodziny 

prowadzący do zmniejszenia 

trudności w pełnieniu funkcji 

związanych 

 z opieką, wychowaniem 

 i skuteczną ochroną dzieci i 

młodzieży.    

-Gminny Dzień Papieski – 

program profilaktyczny – 350 

osób, 

-kampania Postaw na Rodzinę – 

400 osób- ulotki, program 

profilaktyczno – edukacyjny, 

- klasowe warsztaty rodzinne -  

- pedagogizacja rodziców, 

kampanie społeczne - 2 

- zajęcia z pedagogiem , porady 

konsultacyjne 

Ogółem – 250 osób 

2019 



7 Organizowanie wsparcia specjalistycznego 

(psychologicznego, prawnego, itp.) dla ofiar 

i sprawców przemocy 

GOPS, Zespół 

Interdyscyplinarn

y, Gmina , 

Policja, , PCPR, 

budżet gminy  

budżet 

powiatu  

środki 

krajowe,  

środki UE  

środki własne 

instytucji i 

organizacji 

Zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy w rodzinie.   

 

- liczba placówek 

zaangażowanych – 5 

- poradnictwo psychologiczne – 3 

osoby, 

- socjalne – 5 rodzin,  

- zawodowe i rodzinne - 5 

- medyczne -1 

 

2019 

8 Minimalizowanie  potencjalnych przyczyn 

występowania przemocy w rodzinie poprzez 

zaspokojenie jej podstawowych potrzeb 

(udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, 

świadczenia rodzinne, świadczenie pracy 

socjalnej).   

GOPS, Zespół 

Interdyscyplinarn

y, Gmina , 

GKRPA Policja, 

PCPR, 

budżet gminy   Stworzenie środowiska 

przyjaznego dzieciom i ich 

rodzicom,    

poprawa funkcjonowania 

rodzin.    

-diagnoza problemów 

społecznych Gminy Wyszki 

- poradnictwo i wsparcie – 26 

osób, 

- upowszechnianie informacji – 

250 ulotek, 

- wsparcie grup roboczych – 58 

osób 

Warsztaty profilaktyczne dla 

młodzieży „Debata” 110 uczniów 

2019 

9 Organizowanie prac społecznie użytecznych 

, interwencyjnych i robót publicznych, staży 

PUP, GOPS, 

jednostki 

organizacyjne  

Gminy, firmy 

prywatne 

Budżet 

państwa, 

środki 

pomocowe 

UE, dotacje i 

inne 

Wzrost aktywności 

zawodowej, poprawa sytuacji 

finansowe 

j i życiowej osób 

bezrobotnych, zmniejszenie 

poziomu bezrobocia 

Liczba osób bezrobotnych 

zatrudnionych w ramach 

wymienionych prac: 

- PSU – 6 osób , 1478 godzin 

- prace interwencyjne – 2 

- staże pracownicze - 1 

 

2019 

10 

 

Rozwijanie współpracy z PUP w zakresie 

monitorowania zjawiska bezrobocia na 

terenie gminy 

- upowszechnianie informacji o wolnych 

miejscach pracy, usługach poradnictwa 

zawodowego oraz szkoleniach i kursach 

umożliwiających zmianę kwalifikacji 

zawodowych 

 

PUP, GOPS  Budżet 

państwa, 

budżet gminy, 

dotacje, środki 

pomocowe UE 

Wzrost aktywności 

zawodowej, poprawa sytuacji 

finansowej i życiowej osób 

bezrobotnych, zmniejszenie 

poziomu bezrobocia 

- informacje o projektach – 2 

- informacja o szkoleniu – 1 

osób - 15 

2019 

 

10 Pozyskiwanie środków  z zewnątrz, 

realizowanie projektów w ramach RPO  

GOPS,  

Bank Żywności 

Suwałki - 

Białystok 

Budżet gminy, 

dotacje, środki 

pomocowe  

Wzrost aktywności 

zawodowej, poprawa sytuacji 

finansowej 

 i życiowej osób 

bezrobotnych, zmniejszenie 

POPŻ Podprogram 2018- 569 

osób,1652 paczek, 24,62680 ton 

żywności 

- warsztaty kulinarne i 

ekonomiczne 

2019 

 



poziomu bezrobocia 

11. Prowadzenie działań profilaktyczno – 

terapeutycznych dla osób uzależnionych, 

współuzależnionych  

GKRPA GOPS,  

ZI,  

Budżet gminy, 

dotacje i inne 

Poprawa relacji 

 z rodzinną  

i otoczeniem,  

- wnioski o objęcie leczeniem 

odwykowym – 1, 

- poradnictwo psychologiczne – 

11 osób 

2019 

12 Zwiększenie świadomości społeczności 

lokalnej, 

 w szczególności osób młodych odnośnie 

zagrożeń  

GKRPA, ZI, 

GOPS, Policja, 

szkoły, 

organizacje 

pozarządowe  

Budżet gminy, 

dotacje i inne 

Wzrost świadomości o 

szkodliwości stosowania 

używek, kształtowanie 

pożądanych postaw. 

- KPP – 8 spotkań w szkołach – 

370 osób 

-kampania ”Postaw na rodzinę” -

400 uczestników 

- kampania „Przemoc boli” – 250 

osób 

- godziny wychowawcze, 

- zebranie rodziców – 200 osób – 

5 spotkań 

- kampania „Przeciw pijanym 

kierowcom” – 300 osób 

- warsztaty profilaktyczne 

„Debata” – 110 osób 

2019 

13 Edukacja w zakresie ekonomii społecznej i 

aktywnej integracji 

GOPS, PUP, 

LGD  szkoły, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet gminy, 

środki 

pomocowe 

EFS, EFRR, 

PROW 

dotacje 

 i inne 

Upowszechnienie idei 

ekonomii społecznej w gminie  
- wykłady OWOP oraz ARiMR  

podczas Dnia Kobiet dla 

organizacji pozarządowych i kół 

gospodyń wiejskich – 90 osób 

2019 

 

Cel STRATEGICZNY III 

WYSOKA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH 

 

 

1 Organizowanie imprez integracyjnych takich 

jak festyny rodzinne, pikniki, wycieczki 

turnieje i zawody sportowe, innych form 

aktywności mieszkańców. 

Urząd Gminy 

GOPS,   szkoły,  

GCBK, 

SAW w Niewinie 

Borowym, UKS 

Iskra w 

Wyszkach,  

6 

Budżet gminy, 

dotacje,  środki 

pomocowe UE i 

inne 

Wzrost integracji  i 

aktywności społecznej 

rodzin, zacieśnienie więzi 

społecznych, pożyteczna 

forma spędzania czasu 

wolnego w gronie rodziny 

- Gminny Dzień Papieski – 320 

osób 

- Gminny Dzień Rodziny – 200 

osób 

- Śpiewające pożegnanie lata   

-rozgrywki piłki nożnej – 2 

wydarzenia – 125 osób, 

-Wakacje z GCBK – 40 osób 

2019 



Wielopoziomowa 

Drużyna 

Harcerskiej 

Brygady z 

Topczewa 

Gminna Spartakiada 

- łącznie 8 imprez, ok. 700 

uczestników 

2. Rozszerzenie współpracy pomiędzy  

organizacjami pozarządowymi a 

instytucjami rządowymi i samorządowymi. 

Wdrażanie nowych rozwiązań  

 

Gmina,  GOPS, 

Szkoły, GCBK 

Budżet gminy, 

środki 

pozyskane z 

funduszy 

zewnętrznych, 

programów 

celowych 

Wzrost integracji  

 i aktywności społecznej 

rodzin, zacieśnienie więzi 

społecznych, pożyteczna 

forma spędzania czasu 

wolnego w gronie rodziny 

- konkursy ofert dla organizacji 

pozarządowych – 4 

-Dzień Kobiet – 90 osób 

2019 

3 Przygotowanie i wdrożenie Programów 

Aktywności Lokalnej, programów i 

projektów we współpracy z organizacjami i 

grupami społecznymi 

 

Urząd Gminy, 

GCBK, 

 SAW w Niewinie 

Borowym, Młodzi 

Duchem w Strabli 

Fundacja 

Europejski 

Fundusz Rozwoju 

Wsi Polskiej 

Budżet gminy, 

dotacje środki  

UE  i inne 

Wzrost integracji 

  i aktywności społecznej 

rodzin, zacieśnienie więzi 

społecznych, 

 

-udział w festynach - 2 

- 3 projekty 

- działalność kół gospodyń 

wiejskich – wyjazd do kina, 

udział w konkursach i 

warsztatach – 6, 

 

2019 

4 Inspirowanie do działalności zespołów 

ludowych i klubu dla osób starszych  

GCBK, 

Muzeum w 

Bielsku 

Podlaskim 

 

Budżet gminy, 

dotacje środki  

UE  i inne 

Wzrost aktywności 

kulturalnej mieszkańców 
- Spotkania w Klubach Seniora – 

12 spotkań w 2 klubach 

Koncerty seniorów - 5 

- warsztaty - 6 

2 zespoły śpiewające – 32 osoby 

2019 

5 Upowszechnienie przepływu informacji 

poprzez wykorzystanie Internetu i gminnej 

gazetki informacyjnej oraz innych. 

 

Gmina, jednostki 

organizacyjne 

samorządu  

terytorialnego 

Budżet gminy,  Zwiększenie dostępu do 

informacji 

 o podejmowanych 

działaniach, aktywizacja 

społeczności lokalnej 

- Wieści Gminne – 3 numery, 

nakład 4000 egz.  

- strona internetowa gminy , 

jednostek organizacyjnych, 

2019 

 

 


