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Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) gmina ma obowiązek opracowania i realizacji 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. 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyszki na lata 

2021 – 2030 została przyjęta uchwałą nr XV/194/20 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 grudnia 

2020 r.  

Monitorowaniem Strategii zajmował się, powołany zarządzeniem nr 278/16 Wójta 

Gminy Wyszki z dnia 17 listopada 2016 r., Zespół ds. aktualizacji i monitorowania Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, który w 2021 r. pracował w następującym 

składzie: 

1. Marzanna Olszewska – dyrektor GOPS – koordynator Zespołu, 

2. Beata Seliwanów – specjalista pracy socjalnej, 

3. Jadwiga Szerszeń – GKRPA – pełnomocnik, 

4. Tadeusz Wielanowski – sekretarz gminy, 

5. Magdalena Tomkiel – pedagog szkolny, 

6. Marek Jarosz – dyrektor GCBK, 

7. Bogdan Szorc – przedstawiciel służby zdrowia, 

8. Dariusz Koleda – dzielnicowy, 

9. Zofia Oksiuta – przewodnicząca Rady Gminy, 

10. Agnieszka Łuczaj – sołtys, 

11. Eugenia Gromada – Stowarzyszenie „Aktywna Wieś”, 

12. Andrzej Niewiński – UKS „Iskra” 

 

Niniejszy raport stanowi opracowanie zawierające informacje z monitoringu realizacji 

Strategii w 2021 r. Ewaluacja oparta jest na danych uzyskanych z bieżącej działalności:  

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, 

2. Zespołu Interdyscyplinarnego, 

3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

4. Urzędu Gminy Wyszki, 

5. Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Wyszkach, 

6. Szkoły Podstawowej w Topczewie, 

7. Szkoły Podstawowej w Wyszkach, 

8. KGW „Strabella – Moja Mała Ojczyzna”, 

9. KGW „Aktywna Wieś”. 

Źródłami dodatkowymi są sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w rodzinie, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

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

zrealizowanych wskaźników zapisanych w harmonogramie, Zespół na posiedzeniu w dniu 2 

lutego 2022 r. dokonał podsumowania działań wynikających z celów strategicznych, w 

oparciu o dane z monitoringu oraz ewaluację planowanych i zrealizowanych działań. 

Weryfikacja wdrażanych działań pod względem zgodności z celami dostarczyła 

wiarygodnych informacji i pozwoliła na obiektywną ocenę rezultatów. Nie wszystkie 

zaplanowane działania mogły być zrealizowane, z uwagi na sytuację epidemiologiczną. W 

związku z epidemią koronawirusa nie można było zrealizować większości działań.  

 

 



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

 

wskaźnik liczba 

 

Liczba osób starszych, chorych przewlekle, 

niepełnosprawnych  objętych pomocą finansową w 

systemie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych 

Świadczenia z pomocy 

społecznej – 154  

DPS – 10  

Świadczenia rodzinne- 164 

Program „Wsoieraj Seniora” – 

26 osób, 78 świadczeń 

Liczba osób objętych wsparciem w formie usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

Usługi opiekuńcze – 14 

SUO - 3 

Liczba udzielonych informacji o przysługujących osobom 

niepełnosprawnym uprawnieniach i ulgach  

5 

Liczba imprez i spotkań integracyjnych dla osób starszych Spotkania i imprezy w KGW 

w Strabli – 70 osób, 8 spotkań, 

Spotkania i imprezy  w KGW 

w Niewinie Borowym – 50 

osób, 14 spotkań 

Spotkania w Klubie Seniora 

„Razem”– 15 osób, 24 

spotkania 

Piknik –Gminny Dzień Seniora 

– 60 osób 

Liczba działań edukacyjnych kształtujących właściwą 

postawę wobec osób starszych i niepełnoprawnych 

Godziny wychowawcze – 207 

uczniów 

Liczba i rodzaj zajęć i aktywności dostępnych dla osób 

starszych i niepełnosprawnych 

Spotkania w Klubie Seniora – 

36 osób, warsztaty rękodzieła, 

kulinarne, chór,  

„Stajnia Patatajka” – 

hipoterapia – 11 osób  

Liczba prelekcji i spotkań w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej osób starszych i niepełnosprawnych 

- prelekcja z zakresu 

profilaktyki szczepień i 

zdrowego stylu życia (nordic 

walking)  - Gminny Dzień 

Seniora, 

Liczba spotkań w ramach integracji międzypokoleniowej Dzień Babci, Dzień Dziadka – 

ok. 320 osób 

Projekt Kartka dla seniora – 45 

osób 

Gminny Festyn Powitanie Lata 

– ok. 200 osób 

Gminny Dzień Kobiet – 30 

osób 

Dożynki – 300 osób 

Jubileusz 50-lecia małżeństw – 

24 osoby  

 

Cel strategiczny II. Wzmocnienie systemu prawidłowego funkcjonowania rodzin 

 



wskaźnik liczba 

 

Liczba rodzin objętych pracą socjalną 269 

455 osób – POPŻ Podprogram 

2020 

Liczba rodzin objętych wsparciem przez służby zajmujące 

się problematyką bezradności w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych 

Warsztaty w ramach projektu 

socjalnego „Świadome 

rodzicielstwo” – 8 rodzin 

Liczba osób korzystających z poradnictwa 

specjalistycznego 

18 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 5 rodzin, 13 dzieci 

Liczba działań i rodzin objętych wsparciem Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

27 rodzin , 25 grup roboczych 

(67 posiedzeń), 

informowanie o procedurze 

kierowania na leczenie 

odwykowe, ulotka „Karta praw 

osoby dotkniętej przemocą w 

rodzinie”, „Karta informacyjna 

dla osoby stosującej przemoc 

w rodzinie”, „Żółta Kartka”, 

broszura „ Procedura 

Niebieskie Karty i inne 

przepisy prawne. Informator 

dla ofiar i świadków 

przemocy”, opracowano 100 

ulotek, które rozprowadzono 

podczas gminnych spotkań – 

Dzień Kobiet oraz Gminny 

Dzień Seniora, 

informowanie o programie 

realizowanym przez PCPR 

,  Karta informacyjna dla 

osoby stosującej przemoc w 

rodzinie, prowadzenie rozmów 

motywujących oraz z zakresu 

budowania prawidłowych 

relacji w rodzinie 

Liczba działań profilaktycznych skierowanych na rozwój 

umiejętności wychowawczych rodziców 

Warsztaty w ramach projektu 

socjalnego „Świadome 

rodzicielstwo” – 8 rodzin 

Zebrania rodziców – 45 

rodziców 

Spotkania i rozmowy 

indywidualne prowadzone 

przez wychowawców, 

pedagoga szkolnego, 

psychologa, pracowników 

socjalnych – 43 rodziny 

Liczba osób korzystających ze wsparcia w związku z 

przemocą w rodzinie 

37  



Liczba osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach PSU, 

stażu, prac interwencyjnych i robót publicznych 

PSU – 1 osoba 

Staż pracowniczy  – 1 osoba 

Liczba projektów realizowanych przy zaangażowaniu 

środków z zewnątrz 

- 

Liczba działań profilaktycznych skierowanych do osób 

uzależnionych i współuzależnionych 

6 osób poradnictwo terapeuty 

uzależnień w Punkcie 

Konsultacyjnym  3 wnioski do 

biegłych sądowych o wydanie 

opinii w przedmiocie 

uzależnienia 

Liczba osób i działań mających na celu zwiększenie 

świadomości społeczności lokalnej odnośnie zagrożeń, 

szczególnie wśród młodzieży 

Realizacja programu Apteczka 

pierwszej emocjonalnej  - 45 

osób, 

Ulotki – 150 sztuk, 

Szkolenie dla nauczycieli – 5 

osób, 

Prenumerata czasopism – 2 

tytuły,  

Spotkania z policją, 

pedagogiem – 180 osób, 12 

inicjatyw, 

Realizacja szkolnych 

programów profilaktycznych, 

zajęcia profilaktyczne  - 16  

Zajęcia psychoedukacyjne – 9 

Obchody Międzynarodowego 

Dnia Bez Przemocy , 

Kampania !6 Dni Przeciw 

Przemocy ze Względu na Płeć, 

Spotkania z policją – 4, 

uczniowie klas od 1 do VIII, 

 

Cel strategiczny III. Wysoka aktywność społeczna mieszkańców i organizacji 

społecznych 

 

wskaźnik liczba 

 

Liczba osób i form aktywności i uczestników Warsztaty kulinarne, 

rękodzieła – 56 osób, 

 Konkursy – 80 osób 

Ognisko muzyczne, zajęcia 

taneczno  ruchowe, kulinarne, 

plastyczne, teatralne, aerobik, 

zajęcia karate – 110 osób 

Kolonie i półkolonie letnie – 

20 osób 

Wycieczka  – 30 osób 

Liczba przedsięwzięć w ramach współpracy 

instytucjonalnej  

Dzień Kobiet 

Koncert - 2 

Gminny Festyn Powitanie Lata 



Moja rodzina, mój największy 

skarb 

Piknik Gminny Dzień Seniora 

Zakup strojów dla kół 

gospodyń  

„Dożynki Parafialne” 

Andrzejkowe spotkanie 

Filmy instruktażowe  

Liczba zrealizowanych projektów Cudze chwalicie, swego nie 

znaci – 70 osób, 

Gdzie kucharek sześć, 

Wokół tradycyjnego 

wiejskiego chleba, 

Śpiewające pożegnanie lata 

Wycieczka 

Projekty kół gospodyń 

Liczba klubów dla osób starszych Klub Seniora ‘Razem” w 

Wyszkach, Klub Seniora 

„Młodzi Duchem” w Strabli 

Liczba informacji o podejmowanych działaniach w ramach 

aktywizacji społeczności lokalnej 

Artykuły lokalne – 17  

posty na Facebook 

artykuły na stronie 

internetowej – 12 

Filmy instruktażowe – 700 

wyświetleń 

 

Strategia wskazuje przede wszystkim kierunki działań w sferze poprawy warunków 

życia i funkcjonowania mieszkańców gminy. Analizując dane przekazane przez poszczególne 

podmioty uczestniczące w realizacji zadań strategicznych można stwierdzić, że większość 

założonych kierunków działań zostało zrealizowanych w miarę możliwości, które blokowane 

były przez pandemię.  

    

 

Koordynator Zespołu 

 

        Marzanna Olszewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


