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Wstęp
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wyrazem zintegrowanego planowania
w jednostce samorządu terytorialnego oraz uzupełnieniem dokumentu Strategii Rozwoju
Gminy Myszyniec do roku 2026, który przyjęty został w dniu 26 stycznia 2016 roku Uchwałą
Rady Miejskiej w Myszyńcu nr X/100/16. Cele integracji społecznej przedstawione
w niniejszym dokumencie powinny być wyrazem dążeń i aspiracji społeczności lokalnej w tym
przedstawicieli różnych grup społecznych i środowisk, zmierzających do rozwiązywania
zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier i zagrożeń oraz do wykorzystania wszelkich
dostępnych narzędzi oraz szans tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym dla obecnej oraz
przyszłej integracji mieszkańców. Strategia jest również dokumentem niezbędnym, aby
ubiegać się o możliwe do pozyskania środki z różnych źródeł zarówno krajowych jak i
zagranicznych.
Niniejszy dokument składa się z dwóch części. Część pierwsza, to opis istniejącej sytuacji
społecznej i zawodowej mieszkańców (diagnoza stanu Gminy). Przedziały czasu poddawane
analizie w części diagnostycznej w niektórych jej częściach są rozbieżne – wynika to
z możliwości pozyskania danych które były dostępne w różnych źródłach z których czerpał
Wykonawca. Część druga natomiast, to wytyczenie misji i wizji Gminy Myszyniec
oraz wskazanie celów podstawowych oraz operacyjnych. Ich wybór został poprzedzony oceną
stanu faktycznego i wywiadami przeprowadzonymi wśród mieszkańców Gminy wchodzących
w skład Zespołu ds. opracowania dokumentu strategii. Nie bez znaczenia były również
dotychczasowe doświadczenia w rozwiązywaniu problemów społecznych, zwłaszcza będące
udziałem pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu oraz innych jednostek
odpowiedzialnych za kształtowanie i bieżącą koordynację polityki społecznej w Myszyńcu.
W ramach Strategii zaproponowano również monitoring i ocenę skuteczności realizacji
wskazanych obszarów strategicznych i celów szczegółowych.
Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną na poziomie społeczności lokalnej
oraz Gminą i jej władzami, jak i na poziomie rodziny i jednostki oraz konieczność
wypracowania ustawowych i niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga systemowego
i profesjonalnego diagnozowania problemów społecznych w skali Gminy. W przypadku
zdezaktualizowania się jednych problemów lub pojawienia nowych Strategia poddana zostanie
niezbędnym korektom i uzupełnieniom.
Cele, kierunki działań oraz propozycje projektów zawarte w Strategii, pozwalają na wskazanie
oraz dotarcie do najbardziej potrzebujących przedstawicieli poszczególnych grup społecznych,
często marginalizowanych i wykluczanych z lokalnej społeczności. Strategia zakłada jako
jedno z narzędzi wdrożenie partnerstwa lokalnego między różnorodnymi partnerami
społecznymi i zasady rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Gminy, co
pozwoli na rozwój i pogłębianie współpracy pomiędzy instytucjami, reprezentującymi
wszystkie trzy sektory gospodarki.
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Strategia ukazuje również, poza układem organizacyjno - instytucjonalnym, układ
finansowania polityki społecznej i źródła pozyskiwania środków na rozwiązywanie problemów
społecznych, w tym środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stwarza to szansę
na usprawnienie instytucjonalne i organizacyjne sfery związanej z realizacją zadań pomocy
społecznej, ograniczaniem negatywnych i niepożądanych zjawisk społecznych, takich jak
patologie, ubóstwo czy długoterminowe wykluczenie zawodowe i społeczne.
Wprowadzanie zmian w obszarze polityki społecznej wymaga aktywności nakierowanej na
budowanie zintegrowanego oraz skutecznego systemu wsparcia społecznego, umożliwiającego
włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych takim
wykluczeniem oraz profilaktykę w pojawianiu się nowych zagrożeń dla funkcjonowania
i dalszego zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej. Działania samorządu na rzecz
Gminy zaplanowane w ramach wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Myszyniec na lata 2020-2030 będą więc kontynuacją przyjętych kierunków lokalnej
polityki rozwoju w powiązaniu z aktualnymi założeniami określonymi dla polityki społecznej
i gospodarczej województwa. Priorytetem działań strategicznych zawartych w niniejszym
dokumencie będzie utrzymanie wysokiego poziomu zrównoważonego rozwoju w takim
zakresie, skuteczne wykorzystanie wszelkich zdiagnozowanych potencjałów oraz
odpowiadanie na pojawiające się zagrożenia.

Prawne i programowe uwarunkowania wdrażania Strategii
Podstawę prawną stanowi tu art. 17 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), zgodnie z którym: „Do zadań własnych Gminy
o charakterze obowiązkowym należy: opracowanie i realizacja gminnej Strategii
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. Zgodnie z art. 16b ww. ustawy - Strategia,
o której mowa powinna zawierać w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej, prognozę
zmian w zakresie objętym Strategią oraz określenie celów strategicznych projektowanych
zmian, sposobu realizacji Strategii, kierunków niezbędnych działań oraz jej ram finansowych
i wskaźników realizacji działań.
Ponadto na podstawę prawną regulującą tworzenie oraz aktualizację dokumentu Strategii
składają się następujące Ustawy:
1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1507
z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j.Dz. U. z 2019r., poz. 2277 z późn. zm.);
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3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1745 z późn. zm.);
4) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 217
z póź. zm.);
5) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t.j.Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.);
6) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U z
2015 r, poz. 1390 z późn. zm.);
7) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2220 z późn. zm.);
8) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm..);
9) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz.
1205);
10) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j.Dz. U. z 2019r., poz.1111);
11) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1172);
12) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
180 z późn. zm.);
13) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506
z późn. zm.);
14) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019r. poz. 1481 z późn.
zm.);
15) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148
z późn. zm.)
16) Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.Dz.
U. z 2019r. poz. 670 z późn. zm.);
17) Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1973 z późn. zm.);
18) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” (t.j.
Dz.U. z 2019r. poz. 473 z późn. zm.);
19) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z
2018 r. poz. 2134 z późn zm.);
20) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U
z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.);
a także innych ustaw, regulacji i aktów wykonawczych.
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Zgodność z innymi dokumentami strategicznymi
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021-2030
zgodna jest z innymi dokumentami strategicznymi, wśród których wskazać można:
1) Narodowa Strategia Integracji Społecznej
Dokument przygotowany przez Zespół Zadaniowy ds. Reintegracji Społecznej. Cele pracy
nad strategią określono jako pomoc w procesie włączania się Polski w realizację drugiego
z celów Strategii Lizbońskiej UE, stawiającego na modernizację europejskiego modelu
socjalnego, inwestowanie w ludzi oraz zwalczanie wykluczenia społecznego. Realizacja
konkretnych działań prowadzić ma do następujących efektów:
a) dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów życia i pracy w społeczeństwie
opartym
na wiedzy,
b) rozwijania aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniającej się do tworzenia większej
liczby lepszych miejsc pracy,
c) modernizacji systemu ochrony socjalnej, w tym systemów emerytalnych i ochrony
zdrowia, m.in. w celu zapewnienia ich finansowej stabilności oraz odpowiedniej
koordynacji z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia,
d) wspierania integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale
zmarginalizowanej klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie
opartym na wiedzy.
Cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec zgodne są
z priorytetami Narodowej Strategii Integracji Społecznej określonymi jako:
a) wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym;
b) upowszechnienie kształcenia wyższego i jego lepsze dostosowanie do potrzeb rynku
pracy;
c) rekompensowanie deficytu rozwoju intelektualnego i sprawnościowego dzieci;
d) radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego;
e) ograniczenie tendencji do wzrostu różnic dochodowych;
f) ograniczenie bezrobocia długookresowego;
g) zmniejszenie bezrobocia młodzieży;
h) zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród niepełnosprawnych;
i) zwiększenie liczby uczestników w Aktywnej Polityce Rynku Pracy – ALMP (z ang.
Active Labour Market Policy);
j) upowszechnienie kształcenia ustawicznego;
k) wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia w sprawności;
l) powszechne ubezpieczenie zdrowotne;
m) kobiety i dzieci objęte programami zdrowia publicznego.
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2) Raport Polska 2030
Raport stanowi diagnostyczną podstawę dla przygotowywanych na różnych poziomach
strategii rozwoju, w tym także strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wskazuje
następujące wyzwania w perspektywie do roku 2030 : wzrost i konkurencyjność; sytuacja
demograficzna; wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy; odpowiedni
potencjał infrastruktury; bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne; gospodarka oparta
na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego; solidarność i spójność regionalna; poprawa
spójności społecznej; sprawne państwo; wzrost kapitału społecznego Polski. Wyróżnionych
jest ponadto pięć kluczowych czynników rozwoju kraju w perspektywie 2030 roku: warunki
dla szybkiego wzrostu inwestycji, wzrost aktywności zawodowej i mobilności Polaków, rozwój
produktywności i innowacyjności, efektywna dyfuzja rozwoju w wymiarze regionalnym
i społecznym, wzmocnienie kapitału społecznego i sprawności państwa. W aspekcie rozwoju
kapitału społecznego, akcentuje się rosnące znaczenie usieciowienia społeczeństwa, niosące za
sobą zmianę dotychczasowych więzi społecznych. Podkreślona jest rola nowoczesnych form
komunikacji masowej rewolucjonizujących komunikację publiczną. Zrównoważony rozwój
kapitału społecznego wymaga stymulowania wzrostu zaufania społecznego, naprawy
infrastruktury instytucjonalnej państwa, stałego zwiększania troski o dobro wspólne, poprawy
jakości przestrzeni i debaty publicznej, wspierania aktywności obywatelskiej – indywidualnej
oraz zinstytucjonalizowanej a także zwiększenia roli potencjału kreatywnego i intelektualnego.
Zapisy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021-2030
są spójne z następującymi obszarami strategicznymi przedmiotowego dokumentu:
- I Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki
- Cel iii – Kapitał Ludzki
- III Efektywność i sprawność Państwa
- Cel vii Kapitał społeczny
- Cel viii Sprawne Państwo

3) Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030
Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku, uchwalona 28 października
2013 r., została opracowana na podstawie doświadczeń z realizacji poprzednich strategii
oraz identyfikacji problemów, które ujawniły się w trakcie poprzedniego i bieżącego okresu
programowania Unii Europejskiej. Dokument stanowi odpowiedź na wyzwania, którym
powinno sprostać województwo, aby podnieść jakość życia, ograniczyć wykluczenie społeczne
i bezrobocie, realizować politykę spójności terytorialnej oraz politykę inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju. Istotą strategii jest wskazanie celów rozwojowych, których
realizacja zapewni utrzymanie trwałego rozwoju. Choć Strategia jest pomyślana
dla perspektywy długookresowej do 2030 roku, umożliwiającej szersze i perspektywiczne
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spojrzenie na rozwój, działania przyporządkowane poszczególnym celom dotyczą okresu
programowania 2014-2020.
Nadrzędnym (głównym) celem Strategii jest spójność terytorialna, rozumiana jako
zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia
Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy
jakości życia mieszkańców. Osiągnięcie celu nadrzędnego będzie możliwe poprzez
przyspieszenie wzrostu gospodarczego, generowanego przez rozwój produkcji i przemysłu
ukierunkowanego na eksport, szczególnie w branży średniozaawansowanych
i zaawansowanych technologii. Potrzeba zwiększenia produktywności przemysłu i związanych
z nim usług, uzasadnia wybór priorytetowego celu strategicznego. Dyfuzja innowacji z Obszaru
Metropolitalnego Warszawy w kierunku miast regionalnych, subregionalnych
i obszarów wiejskich, jak również rozwój produkcji w przemyśle i przetwórstwie rolnospożywczym ukierunkowanym na eksport, powinny stać się fundamentem gospodarki regionu.
Jednym z kluczowych zadań jest wprowadzenie Warszawy do grupy wiodących metropolii
w układzie europejskim oraz wzmocnienie gospodarcze ośrodków regionalnych
i subregionalnych.
W Strategii wzięto pod uwagę cztery możliwe scenariusze rozwoju: scenariusz wspierania
konkurencyjności, scenariusz zrównoważonego rozwoju, scenariusz wyrównywania różnic
i scenariusz kryzysowy. Układ celów Strategii został przyporządkowany długookresowym
priorytetom rozwoju regionalnego, wyrażonym w scenariuszu zrównoważonego rozwoju. Przy
realizacji celów należy uwzględnić możliwość wystąpienia zmian uwarunkowań rozwoju
przewidzianych i opisanych w innych scenariuszach, ze szczególnym uwzględnieniem
scenariusza wspierania konkurencyjności.1
Dokument Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec na lata
2021-2030 jest spójny z następującymi celami strategicznymi wskazanymi w tymże
dokumencie:
Obszar strategiczny: Gospodarka;
- Cel Rozwojowy: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej
oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii;
Obszar strategiczny: Społeczeństwo;
- Cel Rozwojowy: Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego
do tworzenia nowoczesnej gospodarki.

1

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030, s. 5-7;
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4) Strategia Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2016-2026

Dokument Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec stanowi
ważne uzupełnienie dokumentu Strategii rozwoju gminy w zakresie prowadzenia
zrównoważonej i przyjaznej mieszkańcom polityki społecznej, uwzględniającej zasoby
i deficyty w zakresie pomocy społecznej, usług społecznych, rozwoju systemu oświaty,
przedsiębiorczości, ekonomii społecznej a także kształtowania tożsamości kulturowej i tradycji
regionalnej w Gminie Myszyniec.
Zapisy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021-2030
są spójne z następującymi celami operacyjnymi przedmiotowego dokumentu:
- Cel operacyjny 1: Stworzenie warunków do rozwoju sektora MŚP
- Cel operacyjny 2: Doskonalenie zawodowe Nauczycieli
- Cel operacyjny 3: Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
- Cel operacyjny 3: Rozwój kompetencji Uczniów
- Cel operacyjny 4: Stworzenie klimatu inwestycyjnego regionu
- Cel operacyjny 5: Aktywizacja społeczna i zawodowa Mieszkańców
- Cel operacyjny 6: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
- Cel operacyjny 6: Kształtowanie tożsamości kulturowej regionu
- Cel operacyjny 7: Rewitalizacja przestrzeni publicznej
-Cel operacyjny 8: Ochrona walorów i zasobów dziedzictwa kulturowego, umacnianie
tożsamości lokalnej oraz dbałość o tradycje

Metody i techniki pracy nad dokumentem Strategii
Podczas pracy nad tworzeniem dokumentu niniejszej Strategii wykorzystano zróżnicowane
metody i techniki projektowe i badawcze.
1) Analiza materiałów (desk research) - to metoda badawcza polegająca na kompilacji,
analizowaniu oraz przetwarzaniu danych i informacji pochodzących z istniejących
źródeł, a następnie formułowaniu na ich podstawie wniosków dotyczących badanego
problemu. To badania wtórne, które przeciwstawiają się badaniom pierwotnym.
Badania pierwotne to generowanie danych, a badania wtórne wykorzystują badania
pierwotne jako źródło danych analizy. Desk research nazywane jest badaniami
wtórnymi lub analizą danych zastanych.2 Metoda desk research nie ma określonego
czasu trwania lub fazy realizacji, a pozyskiwanie oraz eksploracja danych trwa

2

Bednarowska Z. Desk research — wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań
marketingowych i społecznych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie "Marketing i rynek” 7/2015
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zazwyczaj przez cały okres realizowania projektu badawczego. Powodem tego jest
ciągłe uzupełnianie dokumentów oraz zestawianie ich z pozyskanymi materiałami
podczas wszystkich etapów badania. W naukach społecznych dane zebrane przez
badaczy czy instytucje są coraz częściej wykorzystywane na potrzeby celów
badawczych odmiennych od pierwotnych celów zebrania tych danych.3
W pierwszym etapie prac przeprowadzono analizę obowiązujących obecnie
dokumentów strategicznych funkcjonujących na terenie Gminy Myszyniec.
Przeanalizowano stosowalność tych dokumentów w wymiarze praktycznym
oraz wymagania państwa wobec instytucji odpowiedzialnych za realizację polityki
społecznej na terenie Gminy. Wyniki uzyskane w trakcie analizy materiałów mogły
posłużyć bowiem do realizacji dalszych etapów badania, przede wszystkim
nakierowując zespół badawczy na pewne konkretne problemy, których analizę
pogłębiono i wyjaśniono w wyniku realizacji badań reaktywnych. Niniejsza Strategia
zgodna jest zgodna z aktualnymi unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi
wyższego rzędu. Głównym źródłem informacji był Bank Danych Lokalnych Głównego
Urzędu Statystycznego. Na podstawie uzyskanych danych opracowano diagnozę
strategiczną Gminy Myszyniec. Dodatkowo w Strategii uzgodniono obowiązujące w
Gminie Myszyniec lokalne dokumenty planistyczne i strategiczne. Uwzględniony
został także aspekt społeczny, gospodarczy i przestrzenny, w oparciu o zadania
określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz inne ustawy szczególne.
2) Wywiad bezpośredni kwestionariuszowy (PAPI) - z angielskiego Paper and Pencil
Interview, technika ta polega na przeprowadzaniu wywiadu bezpośredniego
przez ankietera. Metoda ta polega na zbieraniu danych z wykorzystaniem
kwestionariusza badania czyli ankiety. Ten typ badania jest kwalifikowany jako badanie
ilościowe. Wywiady bezpośrednie pozwalają na zbadanie występowania określonych
zjawisk wśród wybranych grup populacji.
Dobór próby: przedstawiciele grup administracji samorządowej, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych, lokalnych liderów oraz mieszkańców
Liczebność próby: 500 osób
3) Konsultacje społeczne - Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk,
propozycji itp. od przedstawicieli instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną,
bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.
Konsultacje społeczne zostały zorganizowane w porozumieniu z przedstawicielami
Urzędu. w czasie ich trwania przedstawiciele grup: administracji samorządowej,
przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów
oraz mieszkańców mogli zapoznać się z treścią tworzonej Strategii Rozwoju. W ramach
projektu tworzenia dokumentu strategii, w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbyły się
dwa spotkanie robocze zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021-2030 w siedzibie Urzędu Miasta
w Myszyńcu w dniach: 5 i 19 października 2020roku. Konsultacje miały formę

3

Makowska M. (2013) ‘’Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów’’, Wydawnictwo Naukowe
"Scholar”, Warszawa s. 81
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warsztatów, podczas których wspólnie zostały wypracowane obszary strategii,
modyfikowania i współtworzeniu dokumentu.
Podczas przeprowadzania diagnozy sytuacji społecznej na terenie Gminy Myszyniec opierano
się na analizie danych ilościowych i jakościowych pozyskanych z ogólnodostępnych baz
danych, jak na przykład z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego
oraz bezpośrednio od przedstawicieli urzędów i instytucji powiązanych z realizacją polityki
społecznej na poziomie gminy, powiatu, a także województwa i kraju.
Dzięki przedstawicielom różnych środowisk zaangażowanych w realizację polityki społecznej
w Gminie Myszyniec, możliwe stało się dostrzeżenie wielu problemów społecznych,
nad którymi należy pracować do 2030 roku, określenie wizji i misji niniejszego dokumentów,
a także wskazanie konkretnych narzędzi i rozwiązań do zastosowania.
Na spotkaniach roboczych wypracowano wspólnie z uczestnikami założenia zawarte w analizie
SWOT zawartej w niniejszym dokumencie, a także główne obszary problemowe i cele
szczegółowe niniejszego dokumentu.

Wykonawca niniejszego dokumentu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości
i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP przekazuje wyrazy wdzięczności
oraz podziękowania Członkom powołanego Zespołu za wysiłek i czas poświęcony
na tworzenie oraz konsultacje treści niniejszego dokumentu.
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Diagnoza sytuacji społecznej Gminy Myszyniec
Położenie administracyjne i geograficzne
Gmina miejsko-wiejska Myszyniec zlokalizowana jest w północnej części województwa
mazowieckiego, w powiecie ostrołęckim nad rzeką Rozoga.
Powierzchnia Gminy miejsko - wiejskiej wynosi 225 km2, a w jej skład wchodzi 18 sołectw:
Białusny, Lasek, Cięćk, Charciabałda, Drężek, Gadomskie, Myszyniec-Koryta, Krysiaki,
Myszyniec Stary, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Wolkowe I, Wolkowe II,
Wydmusy, Wykrot, Zalesie, Zdunek.
Atutem Gminy jest lokalizacja wzdłuż trasy tranzytowej, która łączy centrum kraju z krainą
Wielkich Jezior Mazurskich, bliskość kompleksu leśnego Puszczy Zielonej
oraz umiejscowienie na terenie Kurpiowszczyzny4. Korzystna logistycznie lokalizacja Gminy
wzdłuż drogi krajowej nr 53, która łączy centrum kraju z Krainą Wielkich Jezior Mazurskich.,
a także znaczna odległość od dużych ośrodków miejskich to niewątpliwe atuty regionu.
Odległość od stolicy powiatu – miasta Ostrołęka – wynosi ok. 40 km. Odległości
do największych miast w regionie:












4

Ostrołęka 40 km
Szczytno 40 km
Mrągowo 60 km
Mikołajki 60 km
Łomża 60 km
Mława 85 km
Olsztyn 88 km
Ostrów Mazowiecki 90 km
Ciechanów 90 km
Białystok 140 km
Warszawa 150 km

Strategia rozwoju społecznego – gospodarczego Gminy Myszyniec 2004-2015, Myszyniec 2004, s. 6.
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Rys. 1. Gmina Myszyniec

Źródło: Google maps, https://maps.google.com/
(data dostępu: 23.10.2020)

Od północy Gmina graniczy z gminą Rozogi, od zachodu z gminami Czarnia i Baranowo,
od południa z gminą Kadzidło, a od wschodu z gminą Łyse.
Rys. 2. Położenie Gminy Myszyniec w powiecie ostrołęckim

Źródło: Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/
(data dostępu: 23.10.2020)

Pod względem fizjograficznym położona jest w obrębie dwóch regionów fizyczno –
geograficznych: Równiny Kurpiowskiej oraz Równiny Mazurskiej. Ze względu na dominację
12

takich obszarów jak łąki i pastwiska oraz zwarte kompleksy leśne, lokalizacja Gminy
w północnej części historyczno – kulturowego regionu kurpiowskiego, znacznie zwiększa
atrakcyjność regionu. Położenie w północnej części regionu kurpiowskiego wpływa
na rozpoznawalność tradycji kulturowych w całym kraju.
Deniwelacje w obrębie Gminy wynoszą ok. 30 m. Najwyżej położone miejsce charakteryzuje
się wysokością ok. 137 m npm (okolice na zachód od wsi Charciabałda i na północ od wsi
Myszyniec Stary) do ok. 109 m npm w okolicach wsi Zalesie.5
Przez obszar Gminy przebiegają rzeki Rozoga, wraz z trzema lewostronnymi dopływami
(Pełtówka, Kanał Olszyny, Kanał Charciabałda) oraz Szkwa, stanowiąca wschodnią granicę
Gminy. Dodatkowo, przez obszar przepływa gęsta sieć drobnych cieków naturalnych, które
stanowią dopływy wyżej wymienionych rzek. W regionie nie znajdują się żadne naturalne
zbiorniki wodne, jednak w jego obrębie zlokalizowane są dwa zbiorniki sztuczne:



zbiornik retencyjny Zawodzie na rz. Rozodze – akwen ma powierzchnie ok. 3 ha, a jego
średnia głębokość wynosi 1,5 m, wykorzystywany także do celów rekreacyjnych;
zbiornik wodny Wykrot – zbiornik o powierzchni ok. 50 ha, oddany do użytku
w 2003 r., którego podstawowymi zadaniami jest retencja wody dla celów nawodnień
rolniczych oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Akwen wykorzystywany jest
również do celów rekreacyjnych.6

Gmina z siedzibą w Myszyńcu jako jeden z głównych ośrodków regionu kurpiowskiego, silnie
dba o zachowanie tradycji i kultury swoich przodków, która ze względu na swoją unikatowość
cieszy się dużym zainteresowaniem przybywających w te rejony gości. Cyklicznie odbywają
się tu różne wydarzenia połączone z propagowaniem folkloru kurpiowskiego i wszystkim,
co z nim związane. Gmina, zlokalizowana obrębie Równiny Kurpiowskiej w województwie
mazowieckim, jest atrakcyjnie przyrodniczo regionem o dominujących obszarach łąk,
pastwisk, terenów rolniczych oraz zwartych kompleksów leśnych.
Unikalną jest również przyroda na Kurpiach. Występują tu bardzo rzadkie gatunki flory i fauny,
w tym gatunki ginące - chronione międzynarodowymi konwencjami (np.: kulik wielki)
oraz gatunki bardzo rzadkie, które bardzo trudno jest spotkać poza naszym terenem (bocian
czarny, orlik krzykliwy, błotniak łąkowy i niezmiernie rzadki orzeł cesarski).
Od kilku lat gmina prowadzi szereg inwestycji służących ochronie środowiska (wodociągi,
kanalizacja, wysypisko, oczyszczalnia ścieków itd.) Za swoje działania otrzymuje liczne
nagrody m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Realizowane są tu również
programy ochrony środowiska z udziałem środków zagranicznych. Kolejnym priorytetem
(poza ochroną środowiska i zachowaniem tradycji ludowej) jest rozwój gospodarczy.

5
6

Tamże
Strategia Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2016 – 2026, Myszyniec 2015, s. 9.

13

Demografia
Liczba ludności w Gminie Myszyniec na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 10437 osób,
co stanowi 11,77% mieszkańców powiatu ostrołęckiego. Na poniższym wykresie (rys.3.)
przedstawiono strukturę ludności według płci. 51,02% mieszkańców stanowią mężczyźni,
co oznacza, że współczynnik feminizacji (określający wzajemne relacje między liczbą kobiet
i mężczyzn, tj. liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn) w Gminie wyniósł 96.
Należy także zaznaczyć, że w 2019 r. urodziło się więcej mężczyzn (55) niż kobiet (47),
a wskaźnik przyrostu naturalnego, wyniósł 8 (różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów
ogółem).
Rys 3. Liczba ludności wg płci w latach 2015 – 2019
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8 000
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2019 r. w Gminie wynosiła 10 437 mieszkańców.
Na początku analizowanego okresu (tj. 31.12.2015 r.) liczba mieszkańców ogółem wynosiła
10 514 osób, co oznacza spadek o 77 osób, czyli o 0,37 %.
W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkańców z podziałem na poszczególne lata oraz płeć.
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Tabela 1. Struktura wieku mieszkańców w latach 2015 – 2019 wg płci
Lata
2015
2016
2017
2018
2019
Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem
0-4
294
252
546
299
272
571
272
279
551
278
268
546
260
252
512
5-9
332
314
646
330
295
625
334
302
636
314
302
616
307
269
576
10-14
345
269
614
332
277
609
320
263
583
322
284
606
330
312
642
15-19
345
293
638
329
273
602
315
237
552
317
221
538
301
219
520
20-24
500
447
947
494
449
943
479
433
912
455
396
851
431
373
804
25-29
457
391
848
466
404
870
468
417
885
478
431
909
471
426
897
30-34
389
385
774
394
375
769
408
361
769
398
370
768
428
353
781
35-39
402
347
749
402
325
727
399
321
720
398
335
733
371
366
737
40-44
414
359
773
408
386
794
394
399
793
386
387
773
388
352
740
45-49
418
337
755
416
340
756
409
334
743
406
343
749
410
345
755
50-54
398
340
738
389
328
717
393
328
721
413
325
738
404
337
741
55-59
357
289
646
366
305
671
372
315
687
372
320
692
385
329
714
60-64
249
255
504
263
237
500
262
250
512
274
250
524
304
273
577
65-69
166
191
357
201
216
417
207
229
436
208
248
456
201
238
439
70-74
114
146
260
104
149
253
114
151
265
116
165
281
116
177
293
75-79
109
201
310
107
187
294
105
165
270
93
151
244
98
138
236
80-84
64
182
246
62
185
247
62
180
242
68
175
243
69
181
250
85 i więcej
33
130
163
37
140
177
36
158
194
47
172
219
51
172
223
Przedział
wiekowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Na podstawie danych zawartych w tabeli 2. Można zauważyć, iż w latach 2015-2019 na terenie
Gminy Myszyniec zachodziły niekorzystne z demograficznego punktu widzenia procesy
i trendy. Liczba najmłodszych mieszkańców Gminy (do 19 roku życia) zmniejszyła się w tym
okresie o 1,69% przy jednoczesnym wzroście liczby osób najstarszych o 1,84%. Świadczy
to o stopniowym starzeniu się społeczeństwa w tej Gminie co w dłuższej perspektywie może
nieść za sobą określone negatywne skutki gospodarcze i społeczne. Przy dalszym
utrzymywaniu się tego trendu należy położyć szczególny nacisk na ograniczanie tego
negatywnego zjawiska.

Tabela 2. Struktura wieku mieszkańców w latach 2015 – 2019
Przedzial
wiekowy
0-19
20-39
40-59
60 i więcej

Lata
2015
2016
2017
2018
2019
liczba
odsetek
liczba
odsetek
liczba odsetek
liczba
odsetek liczba
odsetek
2444
23,25%
2407
22,83%
2322
22,18%
2306
21,99%
2250
21,56%
3318
31,56%
3309
31,39%
3286
31,38%
3261
31,10%
3219
30,84%
2912
27,70%
2938
27,87%
2944
28,12%
2952
28,15%
2950
28,26%
1840
17,50%
1888
17,91%
1919
18,33%
1967
18,76%
2018
19,34%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Wskaźnik urodzeń żywych na 1000 osób w Gminie wzrósł na przestrzeni lat o 1,42, natomiast
wskaźnik zgonów na 1000 osób zmalał o 0,48. Wzrost pierwszego przy jednoczesnym spadku
drugiego wskaźnika skutkuje wzrostem przyrostu naturalnego z poziomu -1, 14 do poziomu
0,76, co zaprezentowano w poniższej tabeli.
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Tabela 3. Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny na 1000 ludności

Wyszczególnienie
urodzenia żywe
na 1000 ludności
zgony na 1000
ludności
przyrost
naturalny na
1000 ludności

2015

2016

Lata
2017

2018

2019

8,33

11,51

10,93

10,51

9,75

9,47

9,13

11,02

9,27

8,99

-1,14

2,38

-0,10

1,24

0,76

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Na poniższych rysunkach (4 – 6) zaprezentowano porównanie sytuacji w Gminie na tle sytuacji
w powiecie ostrołęckim w analizowanych latach. Nie można jednoznacznie stwierdzić,
że w Gminie Myszyniec wskaźniki urodzeń i zgonów osiągają korzystniejsze wartości
niż w powiecie ostrołęckim.
Analizując wskaźnik urodzeń, z wyjątkiem roku 2016, w Gminie sytuacja wygląda gorzej
niż w powiecie. Obecnie zauważono tendencję spadkową, jednak utrzymuje się powyżej roku
bazowego.
Rys. 4. Urodzenia żywe na 1000 osób w powiecie ostrołęckim oraz Gminie Myszyniec w latach 2015 – 2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Liczba zgonów w Gminie Myszyniec w roku 2015 oraz od 2018 roku utrzymuje się na niższym
poziomie niż liczba zgonów w powiecie. Dobrze rokuje spadkowa tendencja zgonów w Gminie
na przyszłą sytuację demograficzną.
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Rys. 5. Zgony na 1000 osób w powiecie ostrołęckim oraz Gminie Myszyniec w latach 2015 – 2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Na poniższym wykresie przedstawiono przyrost naturalny, który w Gminie, z wyjątkiem roku
2016, w latach 2015-2018 był sporo niższy niż w powiecie ostrołęckim. Jednak w 2019 roku
jest na nieco wyższym poziomie niż przyrost naturalny w całym powiecie.
Rys. 6. Przyrost naturalny w powiecie ostrołęckim oraz Gminie Myszyniec w latach 2015 – 2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Struktura mieszkańców wg wieku produkcyjnego została przedstawiona w poniższej tabeli.
Największą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym (67% społeczeństwa w roku 2019),
tj. w wieku 15-59 lat kobiety i 15-64 lat mężczyźni.
Różnica pomiędzy liczbą osób, które wchodzą na rynek pracy a liczbą osób wieku
poprodukcyjnym w roku 2019 roku wynosi 16 osób. Jest to pozytywne zjawisko, ze względu
na naturalne zastąpienie osób w wieku poprodukcyjnym na rynku pracy w regionie. Należy
17

także podkreślić, że w latach 2015 – 2019 wzrost liczby mieszkańców nastąpił tylko w grupie
osób w wieku poprodukcyjnym (123 osoby). W pozostałych grupach wiekowych odnotowano
spadek mieszkańców, tj. 121 w wieku produkcyjnym oraz 76 w wieku przedprodukcyjnym
(14 lat i mniej).
Tabela 4. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym w latach 2015-2019
Liczba ludności:

2015
2016
2017
2018
ogółem
1 806
1 805
1 770
1 768
w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i
mężczyźni
971
961
926
914
mniej)
kobiety
835
844
844
854
ogółem
7 114
7 112
7 044
7 025
w wieku produkcyjnym
mężczyźni (15-64 lata)
3 926
3 927
3 899
3 897
kobiety (15-59 lat)
3 188
3 185
3 145
3 128
ogółem
1 591
1 625
1 657
1 693
w wieku poprodukcyjnym
mężczyźni (65 lat i więcej) 486
511
524
532
kobiety (60 lat i więcej) 1 105
1 114
1 133
1 161
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

2019
1 730
897
833
6 993
3 893
3 100
1 714
535
1 179

Wskaźnik obciążenia demograficznego ma za zadanie ukazanie stosunku liczby ludności
w wieku przed i poprodukcyjnym do liczby ludności w wieku produkcyjnym
i nieprodukcyjnym. Na podstawie danych przedstawionych poniżej można zauważyć,
iż społeczeństwo Gminy Myszyniec starzeje się – wzrasta zarówno liczba osób w wieku
poprodukcyjnym na każde 100 osób w wieku przedprodukcyjnym (wzrost o aż 11,6 osób),
jak i osób w wieku poprodukcyjnym na każde 100 osób w wieku produkcyjnym (wzrost o 2
osoby).
Tabela 5. Wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2015 – 2019
Ludność w wieku:
2015
2016
2017
2018
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
55,6
55,3
55,7
55,6
poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
73,6
76,4
79,4
82,5
poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
23,5
23,9
24,6
25,1
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

2019
55,5
85,2
25,5

Przyrost osób w wieku poprodukcyjnym jest większy niż osób młodych, w wieku
przedprodukcyjnym. Trendy w strukturze wieku ludności Gminy Myszyniec są niestety
niekorzystne z demograficznego oraz gospodarczego punktu widzenia funkcjonowania tej
jednostki samorządu terytorialnego. Istnieje realne zagrożenie, że w przypadku dalszego
trwania pokazanych w powyższych zestawieniach procesów, a także przy odpływie młodych
mieszkańców z Gminy do większych i bardziej atrakcyjnych pod względem zatrudnienia
i zamieszkania ośrodków miejskich, społeczeństwo tej jednostki będzie stopniowo się starzało
oraz wyludniało. Niezbędna jest w kolejnych latach polityka gospodarcza i społeczna Gminy,
skierowana na aktywne wspieranie osób młodych atrakcyjną ofertą w zakresie warunków życia,
zatrudnienia oraz prorozwojowej polityki rodzinnej, uwzględniającej potrzeby i korzyści osób
w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, wspieranie dzieci i młodzieży, a także
wspieranie funkcji rodziny jako podstawowej i kluczowej jednostki społecznej.
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Tabela 6. Wskaźniki obciążenia demograficznego w latach 2015 – 2019
Wskaźnik
2015
2016
2017
2018
Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi
18,1
18,9
19,3
19,8
Współczynnik starości
12,7
13,2
13,4
13,8
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

2019
19,8
13,8

Gęstość zaludnienia w Gminie Myszyniec na koniec 2019 r. według faktycznego miejsca
zamieszkania wyniosła 46 osób/km2. Wskaźnik gęstości zaludnienia nie jest wysoki, co wynika
z rozległych obszarów leśnych zlokalizowanych w regionie.
W 2019 r. wskaźnik zmiany liczby ludności w stosunku do roku poprzedniego na 1000
mieszkańców zmniejszył się o 4,7. Należy jednak zaznaczyć, że odnotowano spory spadek
w roku 2015, kiedy to wskaźnik wyniósł - 8,4 osób, natomiast stosunkowo spory wzrost nastąpił
w 2016 r. (3 osoby).
Tabela 7. Gęstość zaludnienia w latach 2015-2019 (wyrażona w liczbie osób)
Wyszczególnienie
2015
2016
2017
2018
2019
ludność na 1 km2
46
46
46
46
46
zmiana liczby ludności
na 1000 mieszkańców

-8,4

3,0

-6,7

1,4

-4,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Obszar Gminy Myszyniec charakteryzuje się ujemnym saldem migracji wewnętrznych
na pobyt stały. W przypadku migracji zagranicznych, poziom ten różnił się w zależności
od roku. W roku 2016 zarejestrowano największy poziom migracji wewnętrznych. W latach
2017 i 2019 zarejestrowano najwyższy wskaźnik salda migracji zagranicznych, który wyniósł
+3 osoby. W Gminie Myszyniec saldo migracji utrzymuje się na podobnym poziomie,
co zaprezentowano w tabeli 8.
Tabela 8. Saldo migracji na pobyt stały w latach 2015-2019 (wyrażone w liczbie osób)
Lata
Rodzaj migracji
2015
2016
2017
2018
2019
zameldowania w ruchu wewnętrznym
141
123
107
82
91
zameldowania z zagranicy
b.d.
1
3
2
4
wymeldowania w ruchu wewnętrznym
217
126
145
112
155
wymeldowania za granicę
b.d.
3
0
0
1
saldo migracji wewnętrznych
-76
-3
-38
-30
-64
saldo migracji zagranicznych
b.d.
-2
3
2
3
saldo migracji wewnętrznych na 1000 osób
-7,2
-0,3
-3,6
-2,9
-6,1
saldo migracji zagranicznych na 1000 osób
b.d.
-0,19
0,29
0,19
0,29
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
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Rynek pracy
W Gminie Myszyniec zlokalizowana jest coraz większa liczba przedsiębiorstw. 96%
podmiotów to mikro przedsiębiorstwa, które zatrudniają do 9 pracowników. Na terenie Gminy
funkcjonują także podmioty małe (ok. 3%), zatrudniające do 49 pracowników oraz średnie
przedsiębiorstwa, w których zatrudnionych jest od 50-249 osób. Należy zaznaczyć,
że w regionie nie ma przedsiębiorstw większych, co znacznie ogranicza możliwości rozwoju
przedsiębiorczości. 55% przedsiębiorstw znajduje się na terenie miasta Myszyniec. Tylko 5%
podmiotów to przedsiębiorstwa sektora publicznego, pozostałą część stanowią firmy sektora
prywatnego.
Najmniejszą część przedsiębiorstw stanowią firmy z obszaru rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa
i rybactwa. W analizowanym okresie liczba przedsiębiorstw zmniejszyła się o 18 podmiotów.
Tendencję rosnącą można zauważyć w pozostałych grupach wg rodzajów działalności. Liczba
firm w Gminie Myszyniec z grupy przemysł i budownictwo zwiększyła się o ponad 50%,
co świadczy o dynamicznym rozwoju rynku. Podobnie rozwija się działalność w grupie,
do której zaklasyfikowano wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa. Jak wynika z poniższego
rysunku, ich liczba zwiększyła się o blisko 30% w stosunku do roku 2009. W 2014 r. 601
podmiotów wpisanych do rejestru REGON przypadało na 10 tys. ludności w całej Gminie
Myszyniec.
Na dzień 31.12.2019 roku, 65,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Myszyniec
pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,5% w przemyśle
i budownictwie, a 8,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport,
zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze
finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
Tabela 9. Pracujący według sektorów ekonomicznych w Gminie Myszyniec

Sektor
Kobiety Mężczyźni Ogółem
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 63,9%
67,1%
65,7%
Przemysł i budownictwo
7,7%
16,5%
12,5%
Handel, naprawa pojazdów, transport,
zakwaterowanie i gastronomia, informacja i
komunikacja

6,9%

10,6%

8,9%

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
obsługa rynku nieruchomości

0,9%

0,2%

0,5%

Pozostałe

20,5%

5,6%

12,4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gminie Myszyniec wynosiło
4 251,87 PLN, co odpowiada 83.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
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w Polsce oraz 71,54% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie
mazowieckim.
Rys. 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w złotówkach w Gminie Myszyniec
oraz województwie mazowieckim w latach 2015 – 2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Analizując strukturę zatrudnienia w Gminie Myszyniec, dostępne są tylko informacje
dotyczące podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób,
nie uwzględniając pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. W znacznym
stopniu może to wpływać na kształt rynku pracy.
Liczba osób pracujących w Gminie wzrosła od 2015 r. W przypadku grupy mężczyzn, liczba
osób pracujących wzrosła o 13,14%. W przypadku kobiet, liczba osób pracujących w 2019 r.
wzrosła o 9,69% w porównaniu z rokiem 2015. Należy jednak podkreślić, że wskaźnik ten nie
bierze pod uwagę osób 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, ani podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.
Tabela 10. Pracujący według innego podziału niż PKD w latach 2015-2019
Osoby
Lata
pracujące:
2015
2016
2017
2018
2019
ogółem
784
858
798
861
870
mężczyźni
289
318
307
325
327
kobiety
495
540
491
536
543
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
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Struktura zatrudnienia i bezrobocie
Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę
bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby
ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Dane o bezrobociu
na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu
oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym
w powiecie i Gminie.
Rys. 8. Bezrobocie rejestrowane z podziałem na płeć w latach 2015 – 2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Poniższe tabele przedstawiają strukturę osób bezrobotnych na terenie Gminy Myszyniec.
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych zmniejszyła się od 2015 r. ponad dwukrotnie
(57,45%). Ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w roku 2019 wynosił 5,6%.
Biorąc pod uwagę liczbę bezrobotnych pod względem płci, większą grupę osób
zarejestrowanych (z wyjątkiem roku 2016) stanowią kobiety (53,96% w 2019 r.).

Na podstawie danych zawartych w tabeli 10. można stwierdzić, że wskaźnik liczby osób
bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wykazuje trend
spadkowy. Większy udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Myszyniec
zarówno w liczbie bezwzględnej jak i w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, stanowią
kobiety. Wolniejszy jest także spadek udziału kobiet w stosunku do bezrobotnych mężczyzn.
Na tej podstawie można stwierdzić, że wskazane byłoby podjęcie działań i projektów
zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji kobiet
zamieszkujących gminę Myszyniec.
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Tabela 11. Bezrobotni zarejestrowani według płci w latach 2015-2019
Lata
Wyszczególnienie
2015
2016
2017
2018
ogółem
658
617
566
429
mężczyźni
326
313
278
197
kobiety
332
304
288
232

2019
378
174
204

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowią dość wysoki
odsetek ogólnej liczby bezrobotnych, który w latach 2015-2019 oscylował w granicach
84-85%. Istotnym elementem jest nieznaczna zmiana udziału w tej grupie osób długotrwale
bezrobotnych oraz osób powyżej 50 roku życia – czyli osób, którym trudniej niż pozostałym
grupom wiekowym jest znaleźć zatrudnienie. Należy zwrócić uwagę, że pomimo znacznego
spadku liczby osób bezrobotnych ogółem, na porównywalnym poziomie w dalszym ciągu
utrzymuje się udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych – oscylujący w okolicach 1,87%.
Należy znaleźć skuteczne narzędzia służące do aktywizacji zawodowej tych osób i ich powrotu
na rynek pracy.
Tabela 12. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w latach 2015-2019
Lata
Wyszczególnienie
2015
2016
2017
2018
do 25 r.ż.
179
154
135
85
długotrwale bezrobotni
413
372
349
250
powyżej 50 r.ż.
119
113
123
108
posiadające co najmneij jedno dziecko do 6 r.ż.
119
103
116
92
niepełnosprawni
14
8
9
10

2019
70
174
101
74
8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Ostrołęce

Kobiety bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowią także
wysoki odsetek ogólnej liczby bezrobotnych. Istotnym elementem jest znaczny wzrost udziału
w tej grupie zamieszkałych na wsi oraz długotrwale bezrobotnych. Należy zwrócić uwagę,
że pomimo znacznego spadku liczby osób bezrobotnych ogółem, na dość wysokim poziomie
utrzymuje się grupa kobiet bez kwalifikacji, tj. 16,58%. Należy znaleźć przyczyny, a także
skuteczne narzędzia służące do aktywizacji zawodowej tych kobiet i ich powrotu na rynek
pracy.
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Tabela 13. Bezrobotne kobiety w szczególnej sytuacji na rynku pracy w latach 2015-2019

Wyszczególnienie
długotrwale bezrobotne
zamieszkałe na wsi
bez kwalifikacji
bez stażu
nie podjęły zatrudnienia po
urodzeniu dziecka

2015
226
228
122
106

2016
200
201
105
86

Lata
2017
194
187
107
82

91

90

109

2018
149
137
85
66

2019
98
129
67
45

90

65

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Ostrołęce

Zmiany w poziomie bezrobocia stanowią wypadkową działania dwóch zmiennych: napływu
i odpływu osób bezrobotnych. W latach 2015 – 2019 na terenie Gminy Myszyniec powyższe
zmienne kształtowały się następująco:
Tabela 14. Napływ i odpływ osób bezrobotnych w latach 2015-2019

Wyszczególnienie
ogółem
po raz pierwszy
po raz kolejny
po pracach
interwencyjnych
po robotach publicznych
po stażach

2015
2016
"Napływ", w tym:
63
60
6
7
57
53
0

0

0
0
14
4
"Odpływ", w tym:
ogółem
39
49
z powodu podjęcia pracy
23
26
z powodu niepotwierdzenia
gotowości do pracy

10

10

Lata
2017

2018

2019

37
6
31

34
3
31

39
10
29

0

0

0

0
8

0
6

0
2

36
20

35
14

26
9

10

10

12

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Ostrołęce

Na podstawie danych w powyższej tabeli można zauważyć, że w latach 2015 – 2019 największą
grupę osób bezrobotnych stanowiły osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy.
Udział tej grupy wśród osób bezrobotnych w Gminie Myszyniec stanowił 29,2% ogólnej liczby
bezrobotnych. Należy podjąć działania zmierzające do ograniczenia tego zjawiska
w przyszłości, poprzez realizację skutecznych polityk i współpracy pomiędzy instytucjami
rynku pracy w ramach walki ze zjawiskiem długotrwałego bezrobocia oraz skutecznej
aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy.
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Tabela 15. Podział osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach w latach 2015-2019

Ilość miesięcy
do 1
od 1 do 3

od 3 do 6
od 6 do 12
od 12 do 24
powyżej 24

2015

2016

Lata
2017

2018

2019

45
86
93
105
152
177

52
87
93
90
111
183

27
77
92
92
96
181

28
53
65
73
74
136

37
52
74
46
52
87

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Ostrołęce

Na podstawie danych z tabeli nr 15 można zauważyć, że najliczniejszą grupą osób
bezrobotnych w Gminie Myszyniec w latach 2015-2019 były osoby młode – w wieku 25-34
lata. Drugą najliczniejszą grupą były osoby w wieku 18 – 24 lata. Udział trzeciej najliczniejszej
grupy osób w wieku 35 - 44 lata spadł z poziomu 19,76 % w roku 2015 do poziomu 15,16 %
w roku 2019. Niepokojącym jest natomiast fakt widocznego w tak krótkim okresie wzrostu
liczby osób bezrobotnych w wieku 55-59 lat oraz podobny poziom bezrobotnych w wieku 60+.
Biorąc pod uwagę fakt, iż osobom w wieku 50+ znacznie trudniej niż młodszym bezrobotnym
jest znaleźć zatrudnienie, należy podjąć działania zmierzające do aktywizacji tej grupy osób
bezrobotnych w Gminie Myszyniec.
Tabela 16. Podział osób bezrobotnych wg grup wiekowych w latach 2015-2019

Grupy wiekowe
18-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60 i więcej

2015

2016

Lata
2017

179
175
130
107
48
19

154
178
119
97
43
25

135
158
105
89
52
26

2018

2019

85
124
77
72
49
20

70
95
77
63
48
22

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Ostrołęce

Najliczniejszą grupą osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Gminie Myszyniec w latach
2015-2019 stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – udział tych osób
oscylował w granicach 25,43%. Drugą najliczniejszą grupą osób bezrobotnych są mieszkańcy
z wykształceniem gimnazjalnym i niższym – stanowiący 24,19% ogólnej liczby osób
bezrobotnych, wysoki odsetek stanowią też osoby z wykształceniem policealnym i średnim
zawodowym – 23,05%.
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Tabela 17. Podział osób bezrobotnych wg wykształcenia w latach 2015-2019

2015

2016

Lata
2017

2018

2019

wyższe

66

67

58

55

45

policealne i średnie zawodowe

142

141

144

104

79

średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne/podstawowe i
poniżej

112
171

108
150

97
136

60
106

55
110

167

150

130

104

89

Wykształcenie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Ostrołęce

Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych w Gminie Myszyniec w latach 2015-2019 stanowiły
osoby posiadające staż pracy w przedziale 1-5 lat na poziomie 28,38 procent ogółu
zarejestrowanych jako bezrobotni mieszkańcy. Drugą co do wielkości grupą są osoby z brakiem
stażu pracy – stanowiące w 2019 roku około 20,67% ogółu liczby osób bezrobotnych w tej
Gminie. W latach 2015-2019 zauważyć można ponadto, nieznaczny spadek liczby osób
bezrobotnych ze stażem pracy powyżej 20 lat. Jest to pozytywny trend, wskazujący iż osoby
posiadające doświadczenie w pracy, pomimo starszego wieku stają się atrakcyjne
dla potencjalnych pracodawców co łamie stereotypy o braku możliwości znalezienia
jakiejkolwiek pracy po przekroczeniu pewnego wieku.
Tabela 18. Podział osób bezrobotnych wg stażu dotychczasowej pracy w latach 2015-2019

Długość stażu
do 1 roku
1 - 5 lat
5 - 10 lat
10 - 20 lat
20 - 30 lat
30 lat i więcej
bez stażu

2015

2016

Lata
2017

108
181
88
75
40
6
160

104
172
86
69
42
6
137

96
159
83
68
37
5
117

2018

2019

76
126
55
53
34
8
77

55
113
59
54
33
8
56

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Ostrołęce

Zasoby i warunki mieszkaniowe
Gminnymi zasobami mieszkaniowymi dysponuje Urząd Miejski w Myszyńcu. Stan zasobów
mieszkaniowych na dzień 31 grudnia 2020 r. Gminy Myszyniec stanowią 44 lokale,
usytuowane w 18 budynkach będących gminną własnością. Ich łączna powierzchnia wynosi
2 180,16 m2. Ich rozmieszczenie przedstawione zostało w tabeli 19.

26

Lp.

Tabela 19. Zasób mieszkaniowy Gminy Myszyniec
Ilość lokali
Rodzaj budynku
Adres
mieszkalnych
Myszyniec ul. dr. St.
Pawłowskiego 13/1
Myszyniec ul. dr. St.
Pawłowskiego 15/1
Myszyniec ul. Dzieci
Polskich 7
Myszyniec ul.
Reymonta 43
Myszyniec ul.
Kolejowa 9
Myszyniec ul.
Kolejowa 43 A
Myszyniec ul.
Kolejowa 43 B/C/D

1

budynek komunalny

4

2

budynek mieszkalny

3

budynek komunalny

4

budynek komunalny

5

budynek komunalny

6

budynek komunalny

7

budynek komunalny

8

budynek komunalny

Myszyniec-Koryta 55

2

9

budynek byłej szkoły podstawowej

Pełty 37

3

10

budynek komunalny

Wolkowe 1 A/B

2

11

budynek komunalny

Wolkowe 1C

1

12

budynek byłej szkoły

Wykrot 21A

2

13

budynek komunalny

Wykrot 14

1

14

budynek szkoły podstawowej

Olszyny

4

15

budynek byłej szkoły podstawowej

Białusny Lasek 19

1

16

budynek komunalny

Krysiaki 29

3

17

budynek świetlicy wiejskiej

Niedźwiedź 2

2

18

budynek komunalny

Cięćk 45

4

4
1
2
3
2
3

Źródło: dane z Urzędu Miejskiego w Myszyńcu

Liczba budynków mieszkalnych w Gminie sukcesywnie wzrasta od 2015 r. Na poniższym
rysunku przedstawione zostały dane dotyczące budynków mieszkalnych i mieszkalno –
usługowych na terenie Gminy. W 2019 roku ilość mieszkań wynosiła 104% w porównaniu
do roku 2015.
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Rys. 4. Budynki mieszkalne w Gminie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Około 85% mieszkańców miasta wyposażonych jest w instalacje wodociągowe, 86% w
łazienki (urządzenia kąpielowe, prysznice z odpływem wody). Podobnie przestawia się
sytuacja we wsiach, gdzie nieco mniejszy odsetek osób posiada mieszkania podłączone do sieci
wodociągowej – około 80% mieszkań. Zdecydowanie inaczej wygląda sytuacja z podłączeniem
do sieci kanalizacyjnej – raptem 33% posiada instalację kanalizacyjną.
Rys. 5. Procentowy udział ludności korzystającej z instalacji wodociągowej z podziałem na obszar
zamieszkania

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
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Rys. 6. Procentowy udział ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnych z podziałem na obszar
zamieszkania

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Gospodarstwom domowym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Myszyńcu wypłaca pomoc finansową w postaci dodatków mieszkaniowych.
Dodatek mieszkaniowy jest częściową pomocą w opłatach za mieszkanie
dla osób o niskich dochodach. Świadczenie jest uzależnione od trzech kryteriów: tytułu
prawnego do lokalu, kryterium dochodowego i powierzchni mieszkania. O dodatek mogą się
ubiegać osoby wynajmujące mieszkanie, posiadające mieszkanie spółdzielcze lub właściciel
mieszkania bądź budynku. W latach 2015 – 2019 przeznaczono na ten cel 237 906,55 zł
w różnych proporcjach w poszczególnych latach, co zaprezentowano w tabeli 13.
Tabela 20. Kwoty dodatków mieszkaniowych wypłacanych przez OPS w Myszyńcu w latach 2015 – 2019

2015
Wysokośc dodatków 72 864,74 zł

2016
59 669,53 zł

Lata
2017
47 342,09 zł

2018
33 558,65 zł

2019
24 471,54 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu

System edukacji dzieci i młodzieży
Godnym uwagi czynnikiem, mającym wpływ na rozwój społeczny nie tylko najmłodszych
mieszkańców każdej jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności Gminy, jest
rozwinięty i sprawnie funkcjonujący system opieki nad dziećmi, oświaty i szeroko rozumianej
edukacji szkolnej oraz pozaszkolnej. Sprawna formuła wieloaspektowego i nowoczesnego
kształcenia w procesie szeroko rozumianego rozwoju formalnego i poza formalnego dzieci
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i młodzieży daje wiele potencjalnych korzyści, które w niedalekiej przyszłości mogą w sposób
bezpośredni lub nawet pośredni wpływać na rozwój gospodarczy i ekonomiczny Gminy
Myszyniec. Przemyślany i wieloaspektowy rozwój najmłodszych mieszkańców musi być
zawsze traktowany jako inwestycja, która zwróci się po latach, a nie jedynie jako podejmowany
w chwili obecnej wydatek. Wielokierunkowym wspieraniem i rozwijaniem zainteresowań
dzieci i młodzieży powinny zająć się wspólnie - zarówno jednostki oświatowe
i edukacyjne jak i pozostałe podmioty, takie jak na przykład: wyspecjalizowane w tym kierunku
organizacje pozarządowe, kościelne czy pozostałe podmioty odpowiedzialne za rozwój funkcji
rodziny i prawidłowego dialogu społecznego.
Zgodnie z art. 7 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych Gminy należy
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji. Zadania oświatowe wynikają
ponadto z postanowień ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Realizując zadania ustawowe Gmina Myszyniec
prowadzi sieć publicznych szkół podstawowych, a także sieć oddziałów przedszkolnych
„zerowych” przy szkołach podstawowych.
Według stanu na 30.09.2020r. gminie Myszyniec zlokalizowanych było 6 przedszkoli
oraz 4 punkty przedszkolne, które zajmują się nauczaniem poniżej oddziału „0”:











Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu;
Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Myszyńcu;
Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek 2” w Białusnym Lasku;
Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Wydmusach;
Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Wykrocie;
Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”;
Punkt Przedszkolny „Mali Odkrywcy” w Olszynach;
Punkt Przedszkolny „Pod Gwiazdkami” w Wolkowych;
Punkt Przedszkolny „Iskierka” w Wydmusach;
Punkt Przedszkolny „Planeta Uśmiechu” w Wykrocie.

W gminie Myszyniec zlokalizowanych było 9 szkół podstawowych:









Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Krysiakach;
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu;
Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach;
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych;
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach;
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie;
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu;
Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Pełtach prowadzona
od 2008 roku przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im.
Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce;
 Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku, szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły
publicznej od 2013 roku prowadzona przez os. fizyczną: Akademia Najmłodszych
Krzysztof Gołaś.
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W gminie Myszyniec funkcjonuje Zespół Szkół Powiatowych im. Ks. Adama Bargielskiego,
który oferuje kierunki kształcenia w zakresie:
 Liceum Ogólnokształcącym ( możliwość w zakresie rozszerzonym: matematyka,
biologia, angielski, geografia);
 Technikum (technik informatyk - klasa mundurowa);
 Branżowa Szkoła I Stopnia (cukiernik, elektryk, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów
samochodowych, piekarz, rolnik, sprzedawca, stolarz.

W roku 2020 w gminie Myszyniec mieściło się 6 przedszkoli i 4 punkty przedszkolne
do których uczęszczało 241 dzieci. Dostępnych było 265 miejsc.
Według stanu na 30.09.2020r. do szkół podstawowych uczęszczało 1067 uczniów, w tym
128 uczniów do oddziałów przedszkolnych.
W 2020 roku do Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu uczęszczało 368 uczniów w tym:
 do Liceum Ogólnokształcącego 98 uczniów;
 do Technikum 187 uczniów;
 do Branżowej Szkoły I Stopnia 83 uczniów.

W Gminie Myszyniec realizowanych jest szereg inicjatyw i projektów mających na celu
poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań uczniów. Wiele z nich dotyczy szeroko pojętej
profilaktyki i jest wspieranych finansowo ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Organizowane są ponadto zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne oraz zajęcia
dodatkowe dla dzieci i młodzieży. W 2019 roku we wszystkich placówkach edukacyjnych
organizowano zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz
inne formy pogłębiania wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów. Wśród rodzajów zajęć
wymienić można chociażby:










Gimnastyka korekcyjna,
SKS,
Logopedia indywidualna,
Zajęcia socjoterapeutyczne,
Praca z uczniem słabym i zdolnym – poszczególne przedmioty,
Koła i kółka przedmiotowe,
Zajęcia rozwijające ruchowo, artystycznie i plastycznie,
Zajęcia rozwijające zainteresowania,
Zajęcia sportowe – piłka nożna, pływanie.
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Stan bezpieczeństwa publicznego
Na bezpieczeństwo publiczne wpływa ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie,
mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed
zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także przed zjawiskami mogącymi zakłócić
normalne funkcjonowanie obywateli, godzącymi w ogólnoprzyjęte normy postępowania.7
Zadania własne Gminy w zakresie zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a także ochrony przeciwpożarowej zostały
uwzględnione w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Wykaz instytucji i osób, które są odpowiedzialne za kwestie bezpieczeństwa publicznego
na terenie Gminy Myszyniec:






Burmistrz Myszyńca,
Policja (Komisariat w Myszyńcu),
Ochotnicza Straż Pożarna,
Państwowa Straż Pożarna w Ostrołęce,
Straż Leśna.

Za bezpieczeństwo publiczne w regionie Gminy Myszyniec odpowiada Komisariat Policji
w Myszyńcu, zlokalizowany przy ul. Dr Pawłowskiego 15. Na terenie Gminy nie został
zlokalizowany żaden posterunek policji. Posterunki Policji stworzone są w celu realizowania
zadań na terenach gmin miejsko – wiejskich, gdzie nie funkcjonują siedziby komisariatów.
Dzięki ich funkcjonowaniu mieszkańcy mają możliwość sygnalizowania oraz zgłaszania
o zdarzeniach i sytuacjach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia. Posterunki
zapewniają także szybszą reakcję policji. Warto zaznaczyć, że to społeczność lokalna
i przedstawiciele samorządu lokalnego wpływają na tworzenie posterunków policji, poprzez
zgłaszanie potrzeb ich utworzenia pod warunkami interesu społecznego, znacznego stopnia
zagrożenia przestępczością oraz odległością od siedziby komisariatu. Komisariat natomiast
to wyższa jednostka, która zajmuje się realizowaniem zadań służby prewencyjnej Policji oraz
współdziała z samorządem terytorialnym.
W regionie funkcjonują także Ochotnicze Straże Pożarne, które dbają o bezpieczeństwo
mieszkańców. Prowadzą one działania, które mają na celu zapobiegać pożarom oraz biorą
udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie zagrożeń.
Ochotnicze Straże Pożarne znajdują się:





7

OSP Myszyniec,
OSP Zdunek,
OSP Krysiaki,
OSP Wydmusy,

encyklopedia.pwn.pl/haslo/3876790/bezpieczenstwo-publiczne.html (dostęp z dnia 20.11.2020)

32

 OSP Wolkowe,
 OSP Wykrot.
Poza jednostkami OSP na terenie gminy funkcjonuje KM PSP Ostrołęka posterunek JRG
w Wydmusach (czasowy posterunek PSP na bazie OSP Wydmusy). Posterunek prowadzi
działania ratownicze od 1 kwietnia do 30 września każdego roku. Teren chroniony obejmuje
obszar administracyjny 3 gmin: Myszyniec, Czarnia i Łyse oraz północne części gmin Kadzidło
i Baranowo. Jest to powierzchnia około 725 km2, co stanowi blisko 1/3 powierzchni powiatu
ostrołęckiego.
Analizując dane umieszczone w tabeli 22 można dostrzec, iż liczba przestępstw w latach
2015-2019 spadła niemal w każdym przedziale, oznacza to sprawną pracę służb
bezpieczeństwa. Można dojść do wniosku, że Gmina Myszyniec jest raczej bezpieczną gminą.
Analizy, sprawozdania oraz własne spostrzeżenia ukazują jednak dziedziny i miejsca, które
wymagają podjęcia działań zmierzających do eliminacji wszelkich braków i nieprawidłowości.

Tabela 22. Podział na poszczególne przestępstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WA KMP Ostrołęka Komisariat Policji w Myszyńcu
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Tabela 23. Rozpoznanie i profilaktyka pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich
Wyszczególnienie

2015

2016

Lata
2017

2018

sądów rodzinnych
x
x
0
12
Wnioski,
szkół i innych placówek
x
x
0
0
zawiadomienia,
oświaty i wychowania
interwencje
służby zdrowia i opieki
z tego do:
x
x
0
0
skierowane do
społecznej
instytucji i
poradni wszelkich typów
x
x
0
0
organizacji
innych instytucji i
x
x
0
0
organizacji
pod wpływem narkotyków
x
x
0
0
pod wpływem alkoholu
x
x
0
0
członkowie subkultur młodzieżowych
x
x
0
0
uciekinierzy z
domów rodzinnych
x
x
0
0
placówek opiekuńczowychowawczych,
Ujawnieni
Młodzieżowych Ośrodków
x
x
1
0
nieletni
Wychowawczych,
Młodzieżowych Ośrodków
Socjoterapeutycznych
schronisk dla nieletnich i
x
x
0
0
zakładów poprawczych
dziewczęta
x
x
0
0
prostytuujących
się
chłopcy
x
x
0
0
spotkania z młodzieżą
x
x
64
82
spotkania z pedagogami
x
x
63
47
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WA KMP Ostrołęka Komisariat Policji w Myszyńcu

2019
4
0
0
0
4
0
1
0
0

1

0
0
0
95
41

Działalność organizacji pozarządowych i obszar ekonomii społecznej
Corocznie opracowywany jest Program Współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Na rok 2020 Program ten został uchwalony przez Radę Miejską w Myszyńcu (uchwała
nr VIII/103/19 dnia 27 listopada 2019r.). Założeniem głównym programu jest: wspieranie
zadań polegających na upowszechnianiu Kultury fizycznej, działań z zakresu edukacji, oświaty
i wychowania z wyłączeniem szkolnictwa wyższego oraz działania na rzecz Kultury, sztuki,
ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego.
Na rok 2020 w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych było odpowiednio
12 stowarzyszeń, 1 fundacja, 3 koła gospodyń wiejskich, 6 ochotniczych straży pożarnych
z terenu Gminy. Powyższe zestawienie nie uwzględnia klubów sportowych oraz stowarzyszeń
zwykłych, których ewidencja jest prowadzona oddzielnie.
Działalność organizacji pozarządowych w Gminie Myszyniec jest coraz bardziej widoczna.
Biorą one czynny udział w realizacji poszczególnych projektów. Podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego działające na terenie Gminy pozyskują środki finansowe
również z innych źródeł, m.in. ze środków Ministerstwa Sportu, Starostwa Powiatowego
w Ostrołęce oraz sponsorów. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Rocznego
Programu Współpracy na rok 2020 wynosiła 431 600, 00 zł. Z przyznanych dotacji podmioty
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prowadzące działalność pożytku publicznego wykorzystały łącznie kwotę 302 443,10 zł. Dla
porównania: w roku 2019 na realizację Rocznego Programu Współpracy z organizacjami
pozarządowymi przeznaczono 211 200, 00 zł. Podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego wykorzystały w 2019 roku łącznie kwotę 199 334,59 zł.
Łączna kwota przyznanych dotacji organizacjom nie należącym do sektora finansów
publicznych w 2020 roku w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania
publicznego wyniosła 349 600,00 zł Organizacje realizujące powyższe zadania dokonały
zwrotu niewykorzystanych części dotacji wysokości: 47 156,92 zł: ALDO „Bartnik”
w Myszyńcu w kwocie 16 645,93 zł, Miejski Klub Lekkoatletyczny w Myszyńcu w kwocie
6 319,91 zł, Akademia Piłkarska „Kurpie Myszyniec” 0,65 zł, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie
Razem” 24 160,43 zł.
W 2020 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie złożyły oferty na wykonanie zadania publicznego z pominięciem
otwartego konkursu ofert. Łączna kwota dotacji przyznanych w tym trybie w 2020 roku
wyniosła 20 000,00 zł. Żadnej z zawartych umów na powierzenie realizacji zadania oraz na
wsparcie realizacji zadań publicznych nie rozwiązano. Żaden podmiot, który otrzymał dotację
w 2020 r. nie został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem
wydatkowania.
Zaangażowanie społeczne mieszkańców może przyjmować różnorodne formy – od pomocy
sąsiedzkiej i dbałości o czystość najbliższego otoczenia, poprzez działalność w grupach
nieformalnych, wolontariat, udział w wyborach i referendach, aż po aktywność w kreowaniu
lokalnych polityk publicznych, wyrażającą się np. w inicjowaniu i udziale w konsultacjach
społecznych. Specyficzny przejaw aktywności mieszkańców stanowi ekonomia społeczna,
której definicja zawarta w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej wskazuje,
iż jest to „sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność
pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych
użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu”8. Do sektora
ekonomii społecznej zalicza się podmioty w pięciu grupach:
 przedsiębiorstwa społeczne;
 podmioty reintegracyjne (Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej);
 podmioty pożytku publicznego (organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności
gospodarczej);
 podmioty sfery gospodarczej (organizacje pozarządowe prowadzące działalność
gospodarczą, spółdzielnie);
 inicjatywy o charakterze nieformalnym.

8

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej uchwalony przez Radę Ministrów RP w dniu 12.08.2014 (s.
14).
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Gmina Myszyniec jest jednostką samorządu terytorialnego, gdzie lokalne władze
na wielu poziomach były i są mocno zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej.
Przedsiębiorczość społeczna jest tutaj istotnym i coraz mocniej wspieranym narzędziem
do wielokierunkowego i nowoczesnego rozwoju. Ekonomia społeczna stała się widocznym
sposobem na reintegrację społeczną i zawodową mieszkańców zagrożonych wykluczeniem
społecznym, a także pozostałych osób chętnych do rozwoju tego rodzaju aktywności.
Jednostką w głównej mierze odpowiedzialną za koordynację i wspieranie procesu rozwoju
sektora ekonomii społecznej w aspekcie ilościowym oraz jakościowym jest Mazowiecki
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) prowadzony przez Fundację Fundusz
Współpracy. Głównymi celami działalności MOWES jest – z jednej strony - prowadzenie
wielokierunkowych działań zmierzających do wspomagania lokalnej gospodarki, ograniczania
zjawiska bezrobocia i zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw; z drugiej natomiast
znajdują się działania dotyczące sfery aktywnej polityki społecznej oraz skutecznego
ograniczania zjawiska wykluczenia społecznego.
Na terenie Gminy Myszyniec funkcjonuje Spółdzielnia socjalna osób prawnych
„Myszynianka”. Została ona zarejestrowana 26 października 2018 r., działa natomiast od 1
stycznia 2019 r. Celem jej działalności jest pomoc osobom najbardziej oddalonym od rynku
pracy w znalezieniu formalnego zatrudnienia.
Oferowane przez Spółdzielnię Socjalną „Myszynianka” usługi to:









pielęgnacja zieleni
koszenie trawników i pielenie rabat
odśnieżanie
porządki jesienne i pozimowe
sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz budynków
sprzątanie obiektów przemysłowych
drobne roboty wykończeniowe i budowlane
usługi kurierskie, roznoszenie listów i przesyłek na terenie gminy Myszyniec

Spółdzielnia wykonuje prace zlecone przez Urząd Miejski, ale również zlecenia od osób
prywatnych i przedsiębiorców.
Ponadto, od dnia 14 września 2020 r. Spółdzielnia Socjalna „Myszynianka” zajmuje się
również prowadzeniem stołówki w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu.
Serwowane są tam obiady składające się z dwóch dań. Z oferty mogą korzystać uczniowie z
terenu Gminy Myszyniec oraz klienci indywidualni.
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Sytuacja rodzin i system pomocy społecznej
Podrozdział został napisany przy wykorzystaniu danych i opisów z dokumentów:





„Raport o Stanie Gminy Myszyniec za 2019 rok”,
„Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Myszyniec na lata 2019-2021”,
„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
„Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020”.

Dokumentem o charakterze strategicznym w Gminie Myszyniec, mającym za zadanie
kompleksową koordynację działań związanych z procesami wspierania rodzin, jest „Gminny
Program Wspierania Rodziny w Gminie Myszyniec na lata 2019-2021”. Jest on kontynuacją
programów wspierania rodziny tworzonych i idealizowanych sukcesywnie od roku 2013.
Podstawowym założeniem programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w celu
przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz
zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

W roku 2019 realizowano Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Myszyniec na lata
2019-2021, który został przyjęty uchwałą Nr III/29/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29
stycznia 2019 r. W ramach realizacji programu w roku 2019 podejmowanych było szereg
działań.
W tym roku objętych było wsparciem asystenta rodziny 9 rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W rodzinach tych wychowywało się 17
dzieci. Wśród rodzin z którymi pracował asystent rodziny była jedna rodzina zobowiązana
przez sąd do współpracy z asystentem. Środki finansowe na ten cel pozyskane zostały w części
z dotacji w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok
2019. Łączna wydatkowana kwota w ramach tego zadania wynosiła 30 775 zł., z czego:
 15 711 zł stanowiła wkład własny
 15 064 zł to środki z dotacji.
Asystent Rodziny to osoba, której zadaniem jest kompleksowa pomoc rodzinom
wychowującym dzieci, w których występują różnorakie deficyty oraz dysfunkcje. Reaguje na
sygnały wskazujące na powstawanie bądź istnienie w rodzinie problemów uniemożliwiających
jej prawidłowe funkcjonowanie.
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Tabela 24. Rodziny objęte wsparciem Asystenta Rodzin w latach 2015 – 2019

Wyszczególnienie
Liczba Asystentów
Rodzin
Liczba rodzin
mających nakaz
współpracy z
Asystentem Rodzin
Liczba rodzin objętych
wsparciem Asystenta
Rodzin
Liczba dzieci objętych
wsparciem Asystenta
Rodzin

2015

2016

Lata
2017

2018

2019

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

5

8

8

10

9

12

18

21

21

17

Źródło: opracowanie własne na postawie dokumentów wewnętrznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu

Kolejną formą wspierania rodziny stanowią placówki wsparcia dziennego. Na terenie miasta
Myszyniec funkcjonowały dwie placówki wsparcia dziennego dla dzieci prowadzone w formie
opiekuńczej z liczbą miejsc 60. Świetlica „Iskierka” prowadzona jest przez Stowarzyszenie
„Myszynianki” i mieści się przy ulicy Rynarzewskiego 5A. Druga placówka wsparcia
dziennego to Środowiskowe Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce. Mieści się ono w budynku Centrum Usług
Społecznych przy ulicy Plac Wolności.
Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej zapewniają dzieciom:




opiekę i wychowanie,
pomoc w nauce,
organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe i zajęcia umożliwiające rozwój
zainteresowań.

Pracownicy socjalni oraz asystent rodziny na bieżąco współpracowali z osobami pracującymi
w obydwu świetlicach. W 2019 roku ośmioro dzieci z terenu Gminy Myszyniec przebywało
w rodzinach zastępczych, a jedno dziecko w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.
W związku z powyższym Gmina zgodnie z zapisem artykułu 191 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej była zobowiązana pokrywać część kosztów na utrzymanie tych
dzieci. Wydatkowano na ten cel 59 414,39 zł. Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy
w Myszyńcu we współpracy z asystentem rodziny na bieżąco monitorowali sytuację dzieci
z rodzi zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. Polegało to przede wszystkim na regularnych wizytach
w środowiskach jak również komunikowaniu się i wymianie informacji w sprawie tych rodzin
z innymi instytucjami. Współpracowali w tym zakresie również z pedagogiem szkolnym,
pracownikami służby zdrowia, policją, kuratorami sądowymi.
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W roku 2019 pracownicy socjalni ośrodka udzielili pomocy 248 rodzinom w postaci pracy
socjalnej, z czego 79 rodzinom wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Każdy przypadek
rodzinnych problemów wymagał zindywidualizowanych działań, niejednokrotnie z udziałem
specjalistów z poza ośrodka pomocy. Bezpieczeństwo socjalne rodzin było realizowane
poprzez między innymi zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom w zakresie
świadczeń pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu objął wsparciem
(świadczeniami bez względu na ich rodzaj, formę oraz źródło finansowania) 182 rodziny,
w których żyło 450 osób. Pomoc finansowa była świadczona w formie zasiłków okresowych,
celowych, stałych. Zasiłki okresowe przyznano 21 osobom, zasiłki celowe 66 osobom, zasiłki
stałe 41 rodzinom lub osobom.
Tabela 25. Powody ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej w latach 2015 – 2019

Powód
Ubóstwo
Bezrobocie
Długotrwała choroba

2015
223
125
118

Lata
2017
136
114
80

2016
227
116
90

2018
133
113
77

2019
126
115
75

Źródło: opracowanie własne na postawie dokumentów wewnętrznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu

Ponadto w 2019 roku 185 osób objęto pomocą w ramach programu „Posiłek w szkole
i w domu” z czego 58 rodzinom przyznano świadczenie w formie posiłku. Ze sprawozdania
MRPiPS za okres I-XII 2019 r wynika, iż objęto pomocą społeczną 90 rodzin z dziećmi.
Rodziny z dziećmi stanowiły 34,48 % ogółu rodzin korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej.
Tabela 26. Liczba rodzin z dziećmi, objętych pomocą społeczną w 2019 roku

Liczba dzieci w
rodzinie
Liczba rodzin objętych
pomocą

1

2

3

4

5

6

7

27

24

25

11

3

0

0

Źródło: opracowanie własne na postawie dokumentów wewnętrznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu

Dużym finansowym wsparciem rodziny ze strony państwa były świadczenia wychowawcze
przyznawane na dzieci do 18 r.ż. tzw. „świadczenia wychowawcze 500+”. W roku 2019
wypłacono świadczenia 1 214 rodzinom z 2130 dziećmi. Kwota wypłaconych świadczeń to
11 014 895,84 zł. Kolejną formą pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej i życiowej są świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży. Wsparcie materialne
w formie stypendium socjalnego otrzymało w 2019 r. 438 uczniów. Wypłacono również
1 zasiłek szkolny. Ogółem wypłacono rodzinom wsparcie w wysokości 294 326 zł. Stypendia
przeznaczone są na cele edukacyjne.
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Tabela 27. Liczba dzieci korzystających ze świadczeń w latach 2015 – 2019

Wyszczególnienie
Liczba dzieci korzystających ze
świadczenia wychowawczego
500+
Liczba dzieci korzystających ze
świadczenia alimentacyjnego
Liczba dzieci korzystających ze
stypendium socjalnego i zasiłku
szkolnego

2015

2016

Lata
2017

2018

2019

x

1922

1971

1881

2130

83

81

73

66

62

793

698

551

474

439

Źródło: opracowanie własne na postawie dokumentów wewnętrznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu

Wsparcie rodzin realizowano również poprzez wypłacanie świadczeń rodzinnych,
alimentacyjnych i wychowawczych, a także świadczenia dobry start. W roku 2019 rodzinom
przysługiwało świadczenie Dobry start wypłacane w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.
W naszej Gminie wypłacono takie świadczenie 903 rodzinom na łączną kwotę 442 800 zł.
Na terenie Gminy Myszyniec funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. Zespół ma za zadanie
m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku
zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych lub podejmowanie interwencji w rodzinach,
w których stwierdzono przemoc. W 2019 r założono 13 Niebieskich Kart, z czego 12 kart
zostało założonych przez policję, 1 przez ośrodek pomocy społecznej. Kontynuowano 11
procedur z poprzedniego okresu. W ramach prac Zespołu w roku, którego dotyczy
sprawozdanie, odbyło się 9 spotkań Zespołu, oraz 36 spotkań grup roboczych. Zakończono 16
procedur. Przekazano do Prokuratury 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
w związku z użyciem przemocy.
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Tabela 28. Liczba osób dotkniętych przemocą w latach 2015 – 2019

Wyszczególnienie
Liczba osób dotkniętych
przemocą w rodzinie
Liczba rodzin objętych
procedurą Niebieskiej Karty
Liczba zakończonych
procedur "NK" na skutek
ustania przemocy w rodzinie
lub uzasadnionego
przypuszczenia o zaprzestaniu
stosowania przemocy po
zrealizowaniu indywidualnego
planu przemocy
Liczba sporządzonych
formularzy "NK-A" przez
pracowników socjalnych
wszczynających procedurę
Liczba sporządzonych
formularzy "NK-C" przez
członków zespołu
interdyscyplinarnego/grupy
roboczej
Liczba sporządzonych
formularzy "NK-D" przez
członków zespołu
interdyscyplinarnego/grupy
roboczej

2015

2016

Lata
2017

2018

2019

44

32

25

14

24

43

32

25

14

24

23

13

16

3

16

3

6

0

1

1

23

21

8

4

15

19

9

8

5

11

Źródło: opracowanie własne na postawie dokumentów wewnętrznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu

Programem skierowanym do rodzin, a którego realizatorem jest również Ośrodek Pomocy
Społecznej jest Karta Dużej Rodziny. W Gminie od początku trwania programu uprawnionych
jest do jej posiadania 625 rodzin.
Tabela 29. Liczba rodzin uprawnionych do Karty Dużej Rodziny w latach 2015 – 2019

Wyszczególnienie
Liczba rodzin korzystających z Karty Dużej
Rodziny
Liczba dzieci korzystających z Karty Dużej
Rodziny

2015

2016

Lata
2017

141

251

276

300

625

491

846

927

1083

1277

2018

2019

Źródło: opracowanie własne na postawie dokumentów wewnętrznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu
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Wyrazem wspierania rodziny przez lokalny samorząd jest wprowadzenie na terenie Gminy
Myszyniec samorządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Został on wprowadzony
Uchwałą Rady Miejskiej NR IX/116/19 z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Myszyniec. Wszedł
on w życie 1 stycznia 2020r. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin, w których wychowują
się dzieci niepełnosprawne Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2019 roku jako jeden
z nielicznych ośrodków w województwie mazowieckim pilotażowy Program Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa edycja 2019”. Głównym celem
Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę
nad dziećmi wymagającymi stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. W ramach Programu objętych było
wsparciem 5 rodzin z terenu Gminy Myszyniec, w których program był realizowany w postaci
świadczenia usługi wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej. Udzielona pomoc odciążyła te rodziny i zapewniła im zastępstwo
w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków, dając tym samym czas na odpoczynek czy też
czas na załatwienie innych codziennych spraw i obowiązków.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany jest
corocznie.
W założeniach Programu jest realizowanie następujących zadań:
 przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie,
 motywowaniu i kierowaniu osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia
w Ośrodkach Terapii Uzależnień,
 wspieraniu osób współuzależnionych,
 łagodzeniu skutków nadużywania alkoholu.
Podstawowym celem programu było prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie uzależnień, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
oraz ochrona przed przemocą w rodzinie, a także kształtowanie nowego, zdrowego stylu życia,
ograniczenie spożycia alkoholu, zwłaszcza przez młodzież oraz zmniejszenie już istniejących
negatywnych zjawisk związanych z nadużywaniem alkoholu, w tym także przemocy w rodzinie
oraz podejmowanie działań, które zapobiegają powstawaniu nowych zagrożeń.
Tabela 30. Liczba wniosków skierowanych do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2015 – 2019

Wyszczególnienie
Liczba wniosków skierowanych do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2015

2016

Lata
2017

2018

2019

26

49

54

55

48

Źródło: opracowanie własne na postawie dokumentów wewnętrznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu

W badanym okresie w placówkach oświatowych realizowane były szkolne programy
profilaktyczne, które miały na celu:
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 dostarczeniu dzieciom i młodzieży informacji o szkodliwości alkoholu i innych
substancjach uzależniających oraz zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu,
 wskazaniu możliwości unikania tych zagrożeń, sposobów radzenia sobie z nimi,
 przekazywaniu wiadomości na temat zdrowego stylu życia bez alkoholu i innych
substancji (leków, narkotyków, dopalaczy, papierosów).
Przeprowadzone programy profilaktyczne adresowane były do dzieci, młodzieży, rodziców,
nauczycieli, pracowników OPS, funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Myszyńcu
i mieszkańców Gminy.
Na terenie Gminy Myszyniec w 2019 roku funkcjonowały świetlice: „Iskierka”
i Środowiskowe Ognisko Wychowawcze prowadzone przez TPD oraz Stowarzyszenie
„Myszynianki”. Do ogniska jak również do świetlicy uczęszczało po 30 dzieci.
W 2019 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło
48 wniosków z prośbą o zmotywowanie osób zgłoszonych do podjęcia terapii i skierowanie
wskazanej osoby do leczenia odwykowego (oprócz osób z lata ubiegłych). W trzech Punktach
Konsultacyjnych prowadzonych przez specjalistów ds. uzależnień, udzielono łącznie 499
porad. Podpisano dwie umowy z biegłymi sądowymi (lekarzem psychiatrą oraz psychologiem)
w celu przeprowadzenia badań i sporządzenia opinii w zakresie uzależnienia
od alkoholu. W 2019 roku przekazano 21 spraw do biegłych oraz do Sądu Rejonowego III
Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Ostrołęce o zastosowanie wobec uczestnika obowiązku
leczenia odwykowego, zgodnie z opinią biegłych. Nadzór kuratorski wynikający z postanowień
Sądu Rodzinnego w Ostrołęce sprawowany jest przez kuratora rodzinnego u 35 osób (rodzin).
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 przyjęty uchwałą
nr XV/158/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu w dniu 29 grudnia 2016 r. Program opracowany
w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ma na celu
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej
(Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020), m.in. poprzez działalność wychowawczą,
edukacyjną i zapobiegawczą, także ograniczenie szkód zdrowotnych. Poniższy program
współdziała z „Programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Myszyńcu”. Szkolne programy profilaktyczne realizowane były w placówkach oświatowych
funkcjonujących na terenie Gminy Myszyniec. Realizacja programów polegała przede
wszystkim na:
 dostarczeniu dzieciom i młodzieży informacji o szkodliwości środków
psychoaktywnych oraz zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu,
 wskazaniu możliwości unikania tych zagrożeń, sposobów radzenia sobie z nimi,
 przekazywaniu wiadomości na temat zdrowego stylu życia bez substancji (leków,
narkotyków, dopalaczy); a celem ich realizacji było:
 zmniejszenie ryzyka natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania
środków psychoaktywnych,
 wzmocnienie innych zachowań pożądanych i zmniejszenie skali przemocy wewnątrz
grup.
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Programy profilaktyczne szkół z terenu Gminy Myszyniec finansowane były ze środków
GKRPA. Adresowane były do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, pracowników OPS,
funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Myszyńcu i mieszkańców Gminy (jednocześnie
prowadzone z działaniami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w których
uczestniczyły te same osoby).

Badanie ankietowe mieszkańców Gminy
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w październiku 2020 roku. W badaniu ankietowym
wzięło udział 500 respondentów spośród 10437 wszystkich mieszkańców, co stanowi
aż 4,61%. Pozwala to na odzwierciedlenie realiów oraz poznanie spojrzenia mieszańców
na sytuację społeczną Gminy. Spłynęło 361 poprawnie wypełnionych ankiet, natomiast błędnie
wypełnionych 139, co stanowi 27,8% całości.
Podział respondentów ze względu na:
a) płeć

31,86%

68,14%

Kobieta

Mężczyzna

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet

Ankiety wypełniło 246 kobiet oraz 115 mężczyzn.
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b) wiek
4,99%

34,35%

29,36%

6,93%
24,38%

do 18

18-25

26-39

40-59

60 i więcej

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet

Najliczniejsza grupą respondentów były osoby w wieku do 18 r.ż. (124 osoby), następnie w
przedziale wiekowym 40-50 lat (106) oraz 26-39 lat (88). W badaniu ankietowym wzięło
również 25 osób w wieku 18-25 lat i 18 osób w wieku ponad 60 lat.
c) miejsce zamieszkania

40,72%

59,28%

miasto

wieś

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet

Mieszkańców wsi, którzy wzięli udział w badaniu
a respondentów, którzy mieszkają na terenie miasta było 147.

ankietowym

było

214,
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d) wykształcenie

31,86%

36,57%

6,09%
8,86%

16,62%

podstawowe

zawodowe

średnie

policealne

wyższe

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet

W badaniu ankietowym wzięły udział 132 osoby z wykształceniem podstawowym, 115 osób
z wykształceniem wyższym, 60 osób z wykształceniem średnim, 32 osoby
z wykształceniem zawodowym oraz 22 osoby z wykształceniem policealnym.
Badanie ankietowe składało się z 7 pytań, gdzie ankietowani mieli zaznaczyć dwie odpowiedzi
spośród przygotowanych, bądź wpisać swoją odpowiedź. Poniżej przedstawiono wyniki
badania.
1. Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pan/i za najważniejsze na terenie
naszej Gminy?

46

inne (jakie?)

bezproduktywne spędzanie wolnego
czasu

słaby poziom edukacji

brak miejsca aktywności dla dzieci i
młodzieży

brak ciekawych form spędzania
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży

chuligaństwo

przestępczość

palenie papierosów (w tym epapierosów)

zażywanie dopalaczy

zażywanie narkotyków

nadużywanie alkoholu

eurosieroctwo (jeden lub oboje
rodziców przebywa za granicą)

zaniedbanie wychowawcze

przemoc ze strony równieśników

przemoc ze strony rodziców

47,09%
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,21%
25,21%
21,33%
25,00%
18,84%
16,62%
20,00%
13,57%
15,00%
10,53%
8,31%
10,00%
4,43%
3,05%
2,49%
5,00% 1,39%
1,11%
0,83%
0,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet

Według respondentów największym problemem społecznym dzieci i młodzieży jest brak
ciekawych form spędzania wolnego czasu, kolejnymi wskazanymi problemami są: palenie
papierosów, brak miejsc aktywności dla tej grupy społecznej oraz spożywanie alkoholu.
Zaniedbania wychowawcze, bezproduktywne spędzanie czasu wolnego, a także chuligaństwo,
to według mieszkańców Gminy kolejne zagrożenia wśród dzieci i młodzieży.
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2. Jakie problemy społeczne rodzin uważa Pan/i za najważniejsze na terenie naszej
Gminy?

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet

Zdecydowanie najwięcej respondentów zauważa problem alkoholizmu wśród lokalnych rodzin.
Bezrobocie, nieporadność życiowa, bezradność opiekuńczo-wychowawcza, a także
zaniedbania więzi rodzinnych również stanowią spory problem w rodzinach zamieszkujących
Gminę Myszyniec.

3. Jakie problemy społeczne osób starszych i niesamodzielnych uważa Pan/Pani za
najważniejsze na terenie naszej Gminy?
67,87%

27,98%

26,32%

29,64%

24,10%

23,82%

inne (jakie?)

Brak miejsca aktywności
dla seniorów

Brak zorganizowanych
form wspólnego
spędzania czasu

Niezdolność do
samoobsługi

Brak ośrodków wsparcia
dla niepełnosprawnych

Izolacja rodzinna
(odrzucenie)

0,28%

Izolacja społeczna
(samotność)

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet
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Główny problemy społeczny osób starszych i niesamodzielnych stanowi izolacja społeczna
(tzw. samotność). Jednak izolacja rodzinna (odrzucenie), brak ośrodków wsparcia dla
niepełnosprawnych, niezdolność do samoobsługi, brak zorganizowanych form wspólnego
spędzania czasu, brak miejsca aktywności dla seniorów także stanowią problem, za tymi
opcjami opowiedziało się po około 100 osób.
4.Jakie problemy społeczne w obszarze kapitału społecznego uważa Pan/Pani za
najważniejsze na terenie naszej Gminy?
100,00%
76,45%

80,00%
60,00%

50,42%
36,84%

40,00%
19,94%

12,19%

20,00%

4,16%

Inne (jakie?)

Brak stołówek szkolnych

Niedostateczne wsparcie
psychologiczno pedagogiczne

Brak/ niedostateczna ilość/
słaba jakość placówek
opieki medycznej

Brak wykorzystania bazy
szkolnej w czasie wolnym
od nauki

Brak/ niedostateczna ilość
placówek wychowania
przedszkolnego

0,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet

Najwięcej respondentów wskazało za najważniejszy problem kapitału społecznego brak/
niedostateczna ilość/ słaba jakość placówek opieki medycznej (276 osób). 182 osoby wskazały
brak/ niedostateczna ilość/ słaba jakość placówek opieki medycznej, a 133 osoby
niedostateczne wsparcie psychologiczno – pedagogiczne.
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9,70%
14,96%

10,00%

Inne (jakie?)

20,50%

Inne (jakie?)

Polepszenie dostępu do opieki
medycznej

10,00%

Rozwój na rynku pracy,
powstanie nowych miejsc pracy i
napływ nowych inwestorów

10,53%

Stworzenie ofert szkoleń i
kursów podnoszących
kwalifikacje mieszkańców gminy

70,00%

Rozwój współpracy
obywatelskiej i wolontariatu

20,00%

Zwiększenie działań w zakresie
profilaktyki zdrowotnej i
uzależnień

30,00%
Rozszerzenie współpracy z
instytucjami i organizacjami
pozarządowymi

50,00%

Działania na rzecz aktywizacji
społeczności gminy,

30,47%
Wzmocnienie pomocy
niematerialnej (doradztwo,
pomoc psychologiczna i prawna)

20,00%

Zwiększenie ilości imprez
integrujących społeczność Gminy
Myszyniec

40,00%
24,38%

Rozpowszechnianie pozytywnych
postaw w zakresie dbania o
wspólne dobro,

25,48%

Podejmowanie działań mających
na celu zapobieganie
wykluczeniu społecznemu osób
zagrożonych takim
wykluczeniem

30,00%

Wykorzystanie budynków miasta
na nowe inwestycje społeczne,

Pozyskiwanie środków
zewnętrznych na działania
społeczne,

Przeciwdziałanie społecznej
bierności, kierowanie działań na
aktywizację mieszkańców

5.Jakie Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć działania w celu poprawy życia
mieszkańców Gminy?
64,54%

60,00%

40,00%
39,89%

25,76%
17,17%

0,00%
2,77%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet

Respondenci wskazali, że polepszenie dostępu do opieki medycznej zdecydowanie
poprawiłoby życie mieszkańców Gminy, 144 osoby wskazały za przydatne stworzenie ofert
szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje mieszkańców Gminy. Za pozostałymi opcjami
opowiedziało się niespełna po 100 osób.

6. Jakie działania Gminy mogą pozytywnie wpłynąć na rozwiązanie problemów
społecznych?
70,00%
71,19%

60,00%

50,00%

30,47%
11,08%

0,00%
1,11%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet
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Zdecydowana większość respondentów opowiedziała się za rozwojem na rynku pracy,
powstaniem nowych miejsc pracy i napływom nowych inwestorów, jako rozwiązaniem
problemów społecznych. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania społeczne,
oraz wykorzystanie budynków miasta na nowe inwestycje społeczne, według respondentów
również może pozytywnie wpłynąć na sytuację społeczną w Gminie, za czym opowiedziało się
po 110 osób.

7.Co Pana/Pani zdaniem Gmina powinna osiągnąć w zakresie ładu społecznego? Jaki
cel sobie w tym zakresie postawić?
70,00%

61,22%

60,00%
50,00%

39,34%

40,00%

27,98%

30,00%
20,00%

22,71%

20,50%

15,51%

11,08%

10,00%

1,66%
Inne (jakie?)

Przeciwdziałanie zjawisku
samotności osób starszych i
niepełnosprawnych

Przeciwdziałanie zjawisku
wykluczenia społecznego

Wielofunkcyjny i zrównoważony
rozwój gospodarczy i społeczny

Wzmocnienie oraz podniesienie
sprawności działalności różnych
instytucji w gminie

Stworzenie warunków do
ekonomicznego rozwoju lub
usamodzielniania się
mieszkańców

Poprawa warunków życia i
funkcjonowania mieszkańców

Integracja społeczności gminy,

0,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet

By osiągnąć ład społeczny, Gmina powinna dążyć do poprawy warunków życia
i funkcjonowania mieszkańców, opowiedziało się za tym aż 221 osób. Kolejnym celem
powinno być stworzenie warunków ekonomicznych rozwoju lub usamodzielniania się
mieszkańców, co zaznaczyły w swoich ankietach 142 osoby.

Analiza SWOT
Uzupełnienie diagnozy sytuacji społecznej stanowi analiza SWOT przedstawiająca mocne
i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w odniesieniu do sytuacji społecznej miasta,
wypracowana przez uczestników warsztatu planowania strategicznego, który odbył się w dniu
05 października 2020 r. Stała się ona jedną z podstaw określenia celów Strategii i planowanych
kierunków działań.
Analiza SWOT, to metoda szeroko stosowana pierwotnie w sektorze prywatnych
przedsiębiorstw, a obecnie także w programowaniu i planowaniu społeczno-gospodarczym.
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Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:





Strenghts – Mocne, silne strony;
Weaknesses – słabe strony;
Opportunities – możliwości, szanse;
Threats – zagrożenia.

Dwie pierwsze z wyżej wymienionych ocen należą do kategorii uwarunkowań
wewnętrznych, a więc zależą bezpośrednio od potencjału ekonomicznego i społecznego danego
terenu, jego położenia czy stanu środowiska. Dwie pozostałe oceny to uwarunkowania
zewnętrzne, czyli procesy makroekonomiczne i otoczenie konkurencyjne.
O ile dwie pierwsze kategorie, jako mocne i słabe strony danego obszaru, w dużej części
możemy kształtować, o tyle w dwóch następnych musimy określić szanse i zagrożenia, jakimi
mogą być dla Gminy Myszyniec procesy zachodzące „na zewnątrz”, warunkujące jego rozwój,
lecz na które nie mamy bezpośredniego wpływu.
Analiza SWOT jest bardzo przydatnym narzędziem do ustalania celów strategicznych
i wyznaczania priorytetów. Opiera się ona na diagnozie i grupuje poszczególne problemy
określając ich hierarchię. Może się zdarzyć, iż dokonując analizy, to samo zjawisko
zakwalifikujemy raz jako szansę, raz jako zagrożenie – tak sytuacja jest możliwa
i dopuszczalna.
Przystępując do przygotowywania analizy SWOT w Gminie Myszyniec, zdefiniowano zakresy
poszczególnych ocen:








Mocne strony – są to obszary, w których obecne działania uważane są przez większość
jako skuteczne, tak w odniesieniu do dzisiejszych, jak i przyszłych potrzeb, a stosowane
metody oraz mechanizmy koordynacji i zarządzania są właściwe. Są to generalnie
zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania przyszłego rozwoju,
a na ich kształt ma wpływ zarówno władza samorządowa, jak i społeczność Gminy.
Słabe strony – to obszary występowania zjawisk, co do których nie wykorzystano
wszystkich sposobów poprawy sytuacji, nie wytworzono skutecznych mechanizmów
zarządzania, czy też nie wykorzystano istniejącego potencjału. Odnoszą się one
zarówno do obecnych jak i przyszłych potrzeb, stając się barierami w wykorzystaniu
szans rozwojowych. Są to zjawiska negatywne, ale możliwe do zmiany w obrębie
Gminy.
Szanse – to sfera działań i zjawisk, które mogą wspierać nasze planowane
przedsięwzięcia i korzystnie wpływać na proces rozwoju społeczno-gospodarczego.
Oceniając szanse, wskazywano prawdopodobieństwo ich powstania i ewentualny czas
trwania. Zjawiska te mają charakter pozytywny z punktu widzenia możliwości
rozwojowych Gminy Myszyniec, jednakże wpływ na ich zaistnienie leży poza
bezpośrednim, teraźniejszym zasięgiem władz i społeczności Gminy.
Zagrożenia – to obszary, które niekorzystnie oddziałują lub będą w przyszłości
oddziaływały na nasze planowane działania, mając niekorzystny wpływ na rozwój
Gminy Myszyniec. Konieczne jest w tym przypadku określenie prawdopodobieństwa
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ich powstania, czasu trwania i znaczenia w procesie rozwoju Gminy. Zagrożenia są
zjawiskiem negatywnym, lecz ich występowanie leży poza możliwościami naszego
bezpośredniego oddziaływania.
Tabela 31. Analiza SWOT Gminy Myszyniec

Źródło: opracowanie własne na podstawie warsztatu planowania strategicznego
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Wizja i misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Myszyniec na lata 2021-2030
Wizja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec
na lata 2021-2030

Myszyniec bezpieczną, przyjazną, przedsiębiorczą Gminą aktywnego
społeczeństwa.

Wizja rozwoju jest określeniem takiego obrazu gminy, jaki chcieliby osiągnąć za 10 lat jej
mieszkańcy. Określa ogólnie, do czego dążymy, dlaczego działamy, jakie chcemy osiągnąć
cele – jeśli podejmiemy odpowiednie działania.

Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec
na lata 2021-2030
Kompleksowe wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka, a także podejmowania działań
zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem.

Misja jest wypełnieniem wizji: posłannictwem, które jednoczy ludzi i motywuje ich w realizacji
przedsięwzięcia określonego w wizji – nadaje sens naszego istnienia i działania. Inaczej
mówiąc: określając wizję formułujemy misję.
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Założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Myszyniec na lata 2021-2030
Na podstawie diagnozy sytuacji gospodarczej i społecznej na terenie Gminy Myszyniec,
przyjęte zostały obszary priorytetowe dla realizowania założeń polityki społecznej w tej
jednostce samorządu terytorialnego. Priorytetowymi w sferze przeciwdziałania zjawisku
zagrożeń społecznych na terenie Gminy Myszyniec w latach 2021-2030, powinny być
następujące obszary:
1)
2)
3)
4)
5)

wspieranie rodziny,
prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży,
walka z uzależnieniami,
pomoc osobom starszym,
wsparcie osób niepełnosprawnych.

Na podstawie analiz przeprowadzanych podczas tworzenia części diagnostycznej niniejszego
dokumentu, możliwym stało się określenie problemu głównego w zakresie skutecznego
rozwoju polityki społecznej w Gminie Myszyniec. Jako jego rozwiązanie postawiono podczas
realizacji niniejszego Programu cel główny oraz cele szczegółowe zawarte w wymienionych
powyżej obszarach interwencji.

Obszar Strategiczny: Wspieranie rodziny
1)
2)
3)
4)
5)

Wspieranie kobiet
Wzmacnianie więzi rodzinnych
Pomoc rodzinom niepełnym
Integracja społeczności Gminy
Profesjonalizacja kadr działających na rzecz rodziny

Obszar Strategiczny: Prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży
1)
2)
3)
4)
5)

Fachowe poradnictwo
Kształcenie młodych Liderów
Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży
Ograniczanie zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży
Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Obszar Strategiczny: Walka z uzależnieniami
1)
2)
3)
4)

Rozwój systemu specjalistycznego poradnictwa w obszarze uzależnień
Profilaktyka i edukacja dedykowana dzieciom i młodzieży
Wspieranie organizacji promujących profilaktykę i leczenie zjawiska uzależnień
Pomoc rodzinom ze zjawiskiem uzależnienia i współuzależnienia
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Obszar Strategiczny: Pomoc osobom starszym
1)
2)
3)
4)

Wykorzystanie potencjału seniorów
Diagnoza i działania środowiska seniorów
Integracja osób starszych
Rozwój systemu opieki dla seniorów

Obszar Strategiczny: Wsparcie osób niepełnosprawnych
1)
2)
3)
4)

Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych
Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi
Pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi

Realizacja poszczególnych działań zawartych w tej części programu stanowić będzie
rzeczywistą odpowiedź na zdiagnozowane deficyty oraz niedoskonałości, które do tej pory
uniemożliwiały skuteczny i szybki rozwój społeczny w Gminie, a także dziedzin z nią
powiązanych w sposób pośredni bądź bezpośredni – takich jak: rozwój kwalifikacji
zawodowych mieszkańców Gminy, rozwój przedsiębiorczości, zwiększenie mechanizmów
konkurencyjności na rynku pracy, a także wdrażanie rozwiązań innowacyjnych i nowych
technologii w zróżnicowanych obszarach lokalnej gospodarki. Dodatkowo istnieje duże
prawdopodobieństwo, iż realizacja celów poprzez szczegółowo określone tematycznie
działania, pozwoli na rozwój pozostałych obszarów sektora społecznego, jak na przykład:
rozwój postaw proobywatelskich, odbudowa więzi międzypokoleniowych, promocja zasad
społecznie odpowiedzialnego biznesu, dziedzictwa kulturowego czy idei wolontariatu.
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Wspieranie rodziny
Cel szczegółowy nr 1:

Wspieranie kobiet
Przykładowe sposoby realizacji celu:
 przeprowadzenie badań diagnostycznych wśród kobiet,
 wspólne inicjatywy z Urzędem Pracy w celu bieżącego i długofalowego wsparcia
kobiet,
 organizacja spotkań animacyjnych i motywacyjnych skierowanych dla kobiet,
 działania i spotkania mające na celu podnoszenie kwalifikacji kobiet,
 organizacja spotkań mających na celu promowanie idei samozatrudnienia.
Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Powiatowy
Urząd Pracy w Ostrołęce, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje pośrednictwa pracy,
placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, niezależni eksperci, doradcy
zawodowi, trenerzy.
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba przeprowadzonych badań diagnostycznych wśród kobiet,
 liczba wspólnych inicjatyw z Urzędem Pracy w celu bieżącego i długofalowego
wsparcia kobiet,
 liczba zorganizowanych spotkań animacyjnych i motywacyjnych dla kobiet,
 liczba zorganizowanych działań i spotkań mających na celu podnoszenie kwalifikacji
kobiet,
 liczba zorganizowanych spotkań mających na celu promowanie idei samozatrudnienia.

Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Wspieranie rodziny
Cel szczegółowy nr 2:

Wzmacnianie więzi rodzinnych
Przykładowe sposoby realizacji celu:






organizacja spotkań informacyjnych i warsztatów doradczych dla rodziców,
organizacja festynów rodzinnych i innych wydarzeń integrujących rodziny,
organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,
wspieranie organizacji wzmacniających więzi rodzinne i międzypokoleniowe,
organizacja spotkań i zajęć animacyjnych i aktywizacyjnych dla rodzin.

Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego, placówki
oświatowe, organizacje pozarządowe,
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych i warsztatów doradczych
dla rodziców,
 liczba zorganizowanych festynów rodzinnych i innych wydarzeń integrujących rodziny,
 liczba zorganizowanych zajęć dla dzieci i młodzieży,
 liczba wspartych organizacji wzmacniających więzi rodzinne i międzypokoleniowe,
 liczba zorganizowanych spotkań i zajęć animacyjnych i aktywizacyjnych dla rodzin.
Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Wspieranie rodziny
Cel szczegółowy nr 3:

Pomoc rodzinom niepełnym
Przykładowe sposoby realizacji celu:
 tworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju,
 realizacja spotkań z doradcami,
 organizacja treningów rodzicielskich,
 organizacja warsztatów z zakresu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych,
 realizacja inicjatyw upowszechniających właściwe postawy rodzicielskie.

Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego, placówki
oświatowe, organizacje pozarządowe, niezależni eksperci, doradcy zawodowi, trenerzy.

Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba stworzonych indywidualnych ścieżek rozwoju,
 liczba zrealizowanych spotkań z doradcami,
 liczba zorganizowanych treningów rodzicielskich,
 liczba zorganizowanych warsztatów z zakresu kompetencji opiekuńczowychowawczych,
 liczba zrealizowanych inicjatyw upowszechniających właściwe postawy
rodzicielskie.
Okres realizacji celu: 2021 – 2030

59

Realizacja Obszaru Strategicznego: Wspieranie rodziny
Cel szczegółowy nr 4:

Integracja społeczności Gminy
Przykładowe sposoby realizacji celu:
 promocja działalności organizacji pozarządowych wśród Mieszkańców Gminy,
 organizacja spotkań i warsztatów z Mieszkańcami w zakresie włączenia społecznego
i obywatelskiego,
 promocja idei rozwoju społecznego i gospodarczego,
 organizacja zajęć, warsztatów i konkursów z zakresu przedsiębiorczości i postaw
proobywatelskich.
Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego, organizacje
pozarządowe, jednostki służby zdrowia, instytucje, kluby i organizacje sportowe,
jednostki kulturalne i oświatowe, terapeuci i trenerzy.
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba podjętych działań z zakresu promocji działalności organizacji pozarządowych
wśród Mieszkańców,
 liczba zorganizowanych spotkań i warsztatów z Mieszkańcami w zakresie włączenia
społecznego i obywatelskiego,
 liczba podjętych działań z zakresu promocji idei rozwoju społecznego i gospodarczego,
 liczba zorganizowanych zajęć, warsztatów i konkursów z zakresu przedsiębiorczości
i postaw proobywatelskich.
Okres realizacji celu: 2021 – 2030

60

Realizacja Obszaru Strategicznego: Wspieranie rodziny
Cel szczegółowy nr 5:

Profesjonalizacja kadr działających na rzecz rodziny
Przykładowe sposoby realizacji celu:
 udział pracowników sektora polityki społecznej w szkoleniach i wizytach studyjnych,
 udział pracowników sektora polityki społecznej w kursach podnoszących kwalifikacje
zawodowe,
 udział pracowników sektora polityki społecznej w studiach podyplomowych,
 udział pracowników sektora polityki społecznej w spotkaniach branżowych
i konferencjach,
 wymiana doświadczeń podczas spotkań z przedstawicielami analogicznych jednostek
w kraju i za granicą.
Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego , placówki
oświatowe, organizacje pozarządowe, niezależni eksperci, doradcy zawodowi, trenerzy.
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba pracowników sektora polityki społecznej, która wzięła udział w szkoleniach
i wizytach studyjnych,
 liczba pracowników sektora polityki społecznej, która wzięła udział w kursach
podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 liczba pracowników sektora polityki społecznej, która wzięła udział w studiach
podyplomowych,
 liczba pracowników sektora polityki społecznej, która wzięła udział w spotkaniach
branżowych i konferencjach,
 liczba spotkań pracowników sektora polityki społecznej z przedstawicielami
analogicznych jednostek w kraju i za granicą.
Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży
Cel szczegółowy nr 1:

Fachowe poradnictwo
Przykładowe sposoby realizacji celu:
 organizacja zajęć i warsztatów z młodzieżą,
 wspólne inicjatywy z OPS w celu wsparcia młodzieży,
 udział pracowników sektora polityki społecznej w kursach podnoszących kwalifikacje
zawodowe,
 udział pracowników sektora polityki społecznej w spotkaniach branżowych
i konferencjach.
Przykładowi realizatorzy celu:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego, placówki
oświatowe, organizacje pozarządowe, niezależni eksperci, doradcy zawodowi, trenerzy.
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba zorganizowanych zajęć i warsztatów z młodzieżą,
 liczba zorganizowanych inicjatyw z OPS w celu wsparcia młodzieży,
 liczba pracowników sektora polityki społecznej, która wzięła udział w kursach
podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 liczba pracowników sektora polityki społecznej, która wzięła udział w spotkaniach
branżowych i konferencjach.

Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży
Cel szczegółowy nr 2:

Kształcenie młodych Liderów
Przykładowe sposoby realizacji celu:
 organizacja różnorodnych warsztatów tematycznych skierowanych do dzieci
i młodzieży,
 organizacja prelekcji i spotkań tematycznych,
 organizacja spotkań animacyjnych i motywacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 promocja aktywnych postaw i osiągnięć dzieci i młodzieży,
 zbudowanie sieci kontaktów aktywnej młodzieży z organizacjami pozarządowymi.
Przykładowi realizatorzy celu:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego, organizacje
pozarządowe, jednostki kulturalne i oświatowe, terapeuci i trenerzy,

Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba zorganizowanych warsztatów tematycznych skierowanych do dzieci i młodzieży,
 liczba zorganizowanych prelekcji i spotkań tematycznych,
 liczba zorganizowanych spotkań animacyjnych i motywacyjnych dla dzieci
i młodzieży,
 liczba podjętych działań promujących aktywne postawy i osiągnięcia dzieci
i młodzieży,
 liczba zorganizowanych inicjatyw dzięki sieci kontaktów aktywnej młodzieży
z organizacjami pozarządowymi.
Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży
Cel szczegółowy nr 3:

Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży
Przykładowe sposoby realizacji celu:







organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
organizacja zajęć i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży,
promocja aktywnych postaw i osiągnięć dzieci i młodzieży,
prowadzenie wymian młodzieżowych,
organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży do instytucji naukowych,
kulturalnych i sportowych

Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego, organizacje
pozarządowe, organizacje sportowe, jednostki kulturalne i oświatowe, terapeuci
i trenerzy,
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba podjętych działań z zakresu organizacji czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży,
 liczba zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
 liczba zorganizowanych zajęć i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży,
 liczba podjętych działań promujących aktywne postawy i osiągnięcia dzieci
i młodzieży,
 liczba przeprowadzonych wymian młodzieżowych,
 liczba zorganizowanych wycieczek dla dzieci i młodzieży do instytucji naukowych,
kulturalnych i sportowych.
Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży
Cel szczegółowy nr 4:

Ograniczanie zjawiska przemocy wśród dzieci i
młodzieży
Przykładowe sposoby realizacji celu:







organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
organizacja zajęć i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży,
promocja aktywnych postaw i osiągnięć dzieci i młodzieży,
prowadzenie wymian młodzieżowych,
organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży do instytucji naukowych,
kulturalnych i sportowych

Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego, organizacje
pozarządowe, organizacje sportowe, jednostki kulturalne i oświatowe, terapeuci
i trenerzy,
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba podjętych działań z zakresu organizacji czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży,
 liczba zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
 liczba zorganizowanych zajęć i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży,
 liczba podjętych działań promujących aktywne postawy i osiągnięcia dzieci
i młodzieży,
 liczba przeprowadzonych wymian młodzieżowych,
 liczba zorganizowanych wycieczek dla dzieci i młodzieży do instytucji naukowych,
kulturalnych i sportowych.
Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży
Cel szczegółowy nr 5:

Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
Przykładowe sposoby realizacji celu:
 organizacja kampanii informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do dzieci
i młodzieży,
 organizacja spotkań ze specjalistami w zakresie medycyny i zdrowego trybu życia,
 spotkania edukacyjne i aktywizujące z dziećmi i młodzieżą,
 organizacja wydarzeń i festynów promujących profilaktykę i zdrowy tryb życia,
 podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli sektora kultury fizycznej i sportu.
Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego, organizacje
pozarządowe, jednostki służby zdrowia, instytucje, kluby i organizacje sportowe,
jednostki kulturalne i oświatowe, terapeuci i trenerzy.
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych i profilaktycznych skierowanych
do dzieci i młodzieży,
 liczba spotkań ze specjalistami w zakresie medycyny i zdrowego trybu życia,
 spotkania edukacyjne i aktywizujące z dziećmi i młodzieżą,
 liczba zorganizowanych wydarzeń i festynów promujących profilaktykę i zdrowy tryb
życia,
 podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli sektora kultury fizycznej i sportu.
Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Walka z uzależnieniami
Cel szczegółowy nr 1:
Rozwój systemu specjalistycznego poradnictwa
w obszarze uzależnień
Przykładowe sposoby realizacji celu:






opracowanie rocznych programów walki z uzależnieniami,
organizacja zajęć edukacyjnych dla osób uzależnionych,
organizacja spotkań ze specjalistami,
prowadzenie poradnictwa i warsztatów edukacyjnych i profilaktycznych,
wspieranie i profesjonalizacja instytucji i służb odpowiedzialnych
za przeciwdziałanie uzależnieniom.

Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe, organizacje
pozarządowe, niezależni eksperci, doradcy zawodowi, trenerzy.
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:






liczba opracowanych rocznych programów walki z uzależnieniami,
liczba zorganizowanych zajęć edukacyjnych dla osób uzależnionych,
liczba zorganizowanych spotkań ze specjalistami,
liczba udzielonych porad i warsztatów edukacyjnych i profilaktycznych,
liczba wspartych instytucji i służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie
uzależnieniom.

Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Walka z uzależnieniami
Cel szczegółowy nr 2:

Profilaktyka i edukacja dedykowana
dzieciom i młodzieży
Przykładowe sposoby realizacji celu:
 realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży,
 doradztwo w zakresie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży,
 organizacja szkoleń dla rodzin w trudnej sytuacji społecznej,
 organizacja spotkań i warsztatów ze specjalistami.

Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego, placówki
oświatowe, organizacje pozarządowe, niezależni eksperci, doradcy zawodowi, trenerzy.
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba zrealizowanych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci
i młodzieży,
 liczba godzin doradztwa z zakresu właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży,
 liczba zorganizowanych szkoleń dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
 liczba zorganizowanych spotkań i warsztatów ze specjalistami.

Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Walka z uzależnieniami
Cel szczegółowy nr 3:

Wspieranie organizacji promujących
profilaktykę i leczenie zjawiska uzależnień
Przykładowe sposoby realizacji celu:
 organizacja szkoleń i innych działań podnoszących kompetencje pracowników
organizacji przeciwdziałających uzależnieniom,
 organizowanie inicjatyw integrujących organizacje przeciwdziałające uzależnieniom,
 organizacja wydarzeń promujących działalność organizacji przeciwdziałających
uzależnieniom.
Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe, organizacje
pozarządowe, niezależni eksperci, doradcy zawodowi, trenerzy.
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba zorganizowanych szkoleń i innych działań podnoszących kompetencje
pracowników organizacji przeciwdziałających uzależnieniom,
 liczba zorganizowanych inicjatyw integrujących organizacje przeciwdziałające
uzależnieniom,
 liczba zorganizowanych wydarzeń promujących działalność organizacji
przeciwdziałających uzależnieniom.
Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Walka z uzależnieniami
Cel szczegółowy nr 4:

Pomoc rodzinom ze zjawiskiem
uzależnienia i współuzależnienia
Przykładowe sposoby realizacji celu:
 tworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju,
 realizacja spotkań z doradcami,
 organizacja treningów rodzicielskich,
 organizacja warsztatów z zakresu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych,
 realizacja inicjatyw upowszechniających właściwe postawy rodzicielskie.

Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe, organizacje
pozarządowe, niezależni eksperci, doradcy zawodowi, trenerzy.
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba stworzonych indywidualnych ścieżek rozwoju,
 liczba zrealizowanych spotkań z doradcami,
 liczba zorganizowanych treningów rodzicielskich,
 liczba zorganizowanych warsztatów z zakresu kompetencji opiekuńczowychowawczych,
 liczba zrealizowanych inicjatyw upowszechniających właściwe postawy
rodzicielskie.
Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Pomoc osobom starszym
Cel szczegółowy nr 1:

Wykorzystanie potencjału seniorów
Przykładowe sposoby realizacji celu:
 organizacja spotkań i warsztatów dla seniorów,
 organizacja przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego
seniorów,
 organizacja projektów i inicjatyw dedykowanych seniorom,
 promocja aktywnych postaw i osiągnieć seniorów,
 realizacja projektów i inicjatyw międzypokoleniowych.
Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im.
Księdza Władysława Skierkowskiego, Klub Seniora, organizacje pozarządowe,
jednostki służby zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i
oświatowe, organizacje pozarządowe, terapeuci i trenerzy.
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba zorganizowanych spotkań i warsztatów dla seniorów,
 liczba zorganizowanych przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie czasu
wolnego seniorów,
 liczba zorganizowanych projektów i inicjatyw dedykowanych seniorom,
 liczba inicjatyw mających na celu promowanie aktywnych postaw i osiągnieć seniorów
 liczba zrealizowanych projektów i inicjatyw międzypokoleniowych.
Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Pomoc osobom starszym
Cel szczegółowy nr 2:

Diagnoza i działania środowiska seniorów
Przykładowe sposoby realizacji celu:
 realizacja programów profilaktycznych skierowanych do seniorów,
 doradztwo w zakresie właściwych postaw w rodzinie,
 organizacja spotkań umacniających więzi międzypokoleniowe,
 organizacja spotkań i warsztatów ze specjalistami,
 tworzenie programów rozwoju seniorów.
Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego, Klub
Seniora, organizacje pozarządowe, jednostki służby zdrowia, kluby i organizacje
sportowe, jednostki kulturalne i oświatowe, organizacje pozarządowe, terapeuci
i trenerzy.
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba zrealizowanych programów profilaktycznych skierowanych do seniorów,
 liczba godzin doradztwa z zakresu właściwych postaw w rodzinie,
 liczba zorganizowanych spotkań umacniających więzi międzypokoleniowe,
 liczba zorganizowanych spotkań i warsztatów ze specjalistami,
 liczba stworzonych programów rozwoju seniorów.

Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Pomoc osobom starszym
Cel szczegółowy nr 3:

Integracja osób starszych
Przykładowe sposoby realizacji celu:






likwidowanie barier architektonicznych,
organizacja czasu wolnego dla osób starszych,
organizacja spotkań integrujących i aktywizujących osoby starsze,
organizacja spotkań umacniających więzi międzypokoleniowe,
promocja aktywnych postaw i osiągnięć osób starszych.

Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego, Klub
Seniora, organizacje pozarządowe, jednostki służby zdrowia, kluby i organizacje
sportowe, szkoły, jednostki kulturalne i oświatowe, terapeuci i trenerzy.
Wskaźniki realizacji celu:
 liczba zlikwidowanych barier architektonicznych,
 liczba zorganizowanych spotkań integrujących, aktywizujących i wzmacniających
więzi międzypokoleniowe,
 liczba przedsięwzięć promujących aktywne postawy i osiągnięcia osób starszych,
 liczba stworzonych klubów seniora,
Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Pomoc osobom starszym
Cel szczegółowy nr 4:

Rozwój systemu opieki dla seniorów
Przykładowe sposoby realizacji celu:
 udział pracowników sektora bezpieczeństwa i zdrowia w szkoleniach i wizytach
studyjnych,
 udział pracowników sektora bezpieczeństwa i zdrowia w kursach podnoszących
kwalifikacje zawodowe i studiach podyplomowych,
 udział pracowników sektora bezpieczeństwa i zdrowia w spotkaniach branżowych
i konferencjach,
 stworzenie lokalnych programów wsparcia seniorów.
Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego, Klub
Seniora, jednostki służby zdrowia, kluby i organizacje sportowe, szkoły, jednostki
kulturalne i oświatowe, organizacje pozarządowe, terapeuci i trenerzy.
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba pracowników sektora bezpieczeństwa i zdrowia która wzięła udział
w szkoleniach i wizytach studyjnych,
 liczba pracowników sektora bezpieczeństwa i zdrowia która wzięła udział
w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe i studiach podyplomowych,
 liczba pracowników sektora bezpieczeństwa i zdrowia która wzięła udział
w spotkaniach branżowych i konferencjach,
 liczba stworzonych lokalnych programów wsparcia seniorów.
Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Wsparcie osób niepełnosprawnych
Cel szczegółowy nr 1:

Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych
Przykładowe sposoby realizacji celu:






likwidowanie barier architektonicznych,
organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych,
organizacja spotkań i wydarzeń integrujących osoby niepełnosprawne,
rozwój infrastruktury w zakresie opieki stałej i doraźnej,
organizacja spotkań informacyjnych, doradczych i integrujących rodziny osób
niepełnosprawnych.

Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Myszyńcu, organizacje pozarządowe, jednostki służby zdrowia, kluby
i organizacje sportowe, jednostki kulturalne i oświatowe, terapeuci i trenerzy.
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba zlikwidowanych barier architektonicznych,
 liczba przedsięwzięć z zakresu organizacji czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych
i niesamodzielnych,
 liczba zorganizowanych spotkań i wydarzeń integrujących osoby niepełnosprawne,
 liczba pozyskanego sprzętu w zakresie opieki stałej i doraźnej,
 liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych, doradczych i integrujących rodziny
osób niepełnosprawnych.
Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Wsparcie osób niepełnosprawnych
Cel szczegółowy nr 2:

Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Przykładowe sposoby realizacji celu:
 przeprowadzenie badań diagnostycznych wśród osób niepełnosprawnych,
 wspólne inicjatywy z Urzędem Pracy w celu bieżącego i długofalowego wsparcia osób
niepełnosprawnych,
 organizacja spotkań animacyjnych i motywacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
 działania i spotkania mające na celu podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych,
 organizacja spotkań mających na celu promowanie idei samozatrudnienia
 organizacja i upowszechnienie programów skierowanych do osób niepełnosprawnych.
Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Powiatowy
Urząd Pracy w Ostrołęce, Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku,
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Myszyńcu, jednostki kulturalne i
oświatowe, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje pośrednictwa pracy, organizacje
pozarządowe, niezależni eksperci, doradcy zawodowi, trenerzy.
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba przeprowadzonych badań diagnostycznych wśród osób niepełnosprawnych,
 liczba wspólnych inicjatywy z Urzędem Pracy w celu bieżącego i długofalowego
wsparcia osób niepełnosprawnych,
 liczba zorganizowanych spotkań animacyjnych i motywacyjnych dla osób
niepełnosprawnych,
 działania i spotkania mające na celu podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych,
 liczba zorganizowanych spotkań mających na celu promowanie idei samozatrudnienia
 liczba zorganizowanych programów skierowanych do osób niepełnosprawnych.
Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Wsparcie osób niepełnosprawnych
Cel szczegółowy nr 3:

Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi
Przykładowe sposoby realizacji celu:
 tworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju,
 realizacja spotkań z doradcami,
 organizacja imprez integrujących mieszkańców,
 organizacja warsztatów z zakresu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych,
 realizacja inicjatyw upowszechniających właściwe postawy wobec osób
z zaburzeniami.

Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Myszyńcu, jednostki kulturalne i placówki oświatowe, organizacje
pozarządowe.
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba stworzonych indywidualnych ścieżek rozwoju,
 liczba zrealizowanych spotkań z doradcami,
 liczba zorganizowanych imprez organizacyjnych,
 liczba zorganizowanych warsztatów z zakresu kompetencji opiekuńczowychowawczych,
 liczba zrealizowanych inicjatyw upowszechniających właściwe postawy
wobec osób z zaburzeniami.
Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Realizacja Obszaru Strategicznego: Wsparcie osób niepełnosprawnych
Cel szczegółowy nr 4:

Pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi
Przykładowe sposoby realizacji celu:
 tworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju,
 realizacja spotkań z doradcami,
 organizacja treningów rodzicielskich,
 organizacja warsztatów z zakresu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych,
 realizacja inicjatyw upowszechniających właściwe postawy rodzicielskie.

Przykładowe podmioty realizujące cel:
Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Regionalne
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Myszyńcu, jednostki kulturalne i placówki oświatowe, organizacje
pozarządowe.
Przykładowe wskaźniki realizacji celu:
 liczba stworzonych indywidualnych ścieżek rozwoju,
 liczba zrealizowanych spotkań z doradcami,
 liczba zorganizowanych treningów rodzicielskich,
 liczba zorganizowanych warsztatów z zakresu kompetencji opiekuńczowychowawczych,
 liczba zrealizowanych inicjatyw upowszechniających właściwe postawy
rodzicielskie.
Okres realizacji celu: 2021 – 2030
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Monitoring i ewaluacja Strategii
W świetle zapisów art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należy nie tylko opracowanie strategii rozwiązywania
problemów społecznych, ale również jej późniejsza realizacja i ewaluacja.
Z uwagi na szerokie zaangażowanie przedstawicieli różnych sfer życia społecznogospodarczego Gminy Myszyniec w budowanie Strategii, a także szczególne znaczenie
współpracy międzysektorowej dla realizacji jej celów, niezbędne wydaje się również
utworzenie Zespołu monitorującego strategię. Zostanie on powołany zarządzeniem Burmistrza
Gminy Myszyniec jako ciało o charakterze inicjatywnym, konsultacyjnym i opiniodawczym.
W skład zespołu powinni wejść przedstawiciele kluczowych instytucji i organizacji
zaangażowanych w realizację Strategii. Ważne jest zatem, aby w pracach uczestniczyli nie
tylko reprezentanci jednostek organizacyjnych Gminy, ale także m.in. sektora ekonomii
społecznej.
Do zadań zespołu będzie należało podejmowanie działań wspierających merytorycznie proces
wdrażania Strategii, w szczególności poprzez:
1) pozyskiwanie, analizę oraz wymianę informacji na temat problemów i potrzeb
społecznych w zakresie objętym strategią;
2) udział w opracowywaniu programów pomocy społecznej i innych dokumentów
służących realizacji Strategii;
3) śledzenie i ocenę wpływu uwarunkowań zewnętrznych, np. zmian prawa, procesów
ekonomicznych czy zjawisk społeczno-kulturowych, na aktualność założeń Strategii;
4) przygotowanie raportów monitoringowych zawierających informacje na temat stanu
wdrażania Strategii;
5) przedkładanie wniosków i rekomendacji adresowanych do władz Gminy.
Monitoring i ewaluacja Strategii należy do obowiązków Ośrodka Pomocy Społecznej
w Myszyńcu w równym stopniu jak pozostałych podmiotów realizujących poszczególne cele
zawarte w niniejszym dokumencie .
Głównym zadaniem wynikającym z procesu ewaluacji i monitoringu ma być odpowiedź na
pytanie: Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu została zrealizowana wizja pomocy społecznej
w Gminie Myszyniec zawarta w niniejszym dokumencie?
Pytania szczegółowe, które mogą ułatwić monitorowanie i ewaluację Strategii to:
1)
2)
3)
4)

Czy cel główny i poszczególne cele szczegółowe zostały osiągnięte?
Czy udało się zrealizować poszczególne działania?
Czy pozyskiwane środki finansowe były wystarczające do realizacji
poszczególnych przedsięwzięć?
Czy podejmowane działania były inne, niż te zawarte w Strategii, które wpisywały
się w realizację wizji pomocy społecznej w Gminie Myszyniec?
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5)

Czy nawiązana została wystarczająca współpraca między różnymi instytucjami
i organizacjami w Gminie Myszyniec w celu realizacji założeń Strategii ?

W zakresie monitoringu i ewaluacji Strategii członkowie Zespołu lub osoby przez nich
wskazane będą prowadziły monitoring w oparciu o narzędzie stanowiące załącznik do Strategii.
Z uwagi na zaplanowany szeroki i kompleksowy charakter monitoringu, a także faktyczne
terminy udostępniania szeregu danych statystycznych, zaleca się, aby raporty z monitoringu
były opracowywane i przesłane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu do końca
kwietnia roku następującego po okresie sprawozdawczym. Zgromadzone dane będą stanowiły
podstawę do opracowania Raportu z realizacji Strategii, a następnie Raport ten będzie
przedłożony Burmistrzowi i Radzie Miejskiej. Po ich zatwierdzeniu należy zapewnić
możliwość swobodnego dostępu i zapoznania się z nimi przez obywateli, na przykład poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Skuteczny monitoring i ewaluacja powinny opierać się na dwóch elementach:
Zespole monitorującym Strategię – zespole wspierającym Ośrodek Pomocy
Społecznej w Myszyńcu w zakresie monitoringu i ewaluacji Strategii , w którym na zasadzie
dobrowolności będą działać przedstawiciele instytucji i organizacji zaangażowanych w sferę
polityki społecznej w Gminie Myszyniec.
Corocznej ocenie stanu wdrażania Strategii – taka częstotliwość pomiaru pozwoli
na regularne sprawdzanie bieżącego stopnia osiągania poszczególnych wskaźników oraz
podejmowanie ewentualnych działań naprawczych.
Systematycznie prowadzony monitoring i ewaluacja Strategii dadzą możliwość kontrolowania
działań podejmowanych w zakresie pomocy społecznej w Gminie Myszyniec. Zebrane dzięki
nim dane pozwolą również na skuteczniejsze planowanie przyszłych przedsięwzięć.
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Źródła finansowania Strategii
Realizacja kierunków działań zaplanowanych w Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021 – 2030 będzie wymagała odpowiednich zasobów
finansowych, ponieważ zasadniczo każde przedsięwzięcie generuje koszty. Jednym
z podstawowych źródeł finansowania będzie budżet Gminy Myszyniec, w zakresie działań
realizowanych przez jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy w ramach swoich
podstawowych, statutowych zadań. Pewien zakres działań jest ponadto możliwy do realizacji
komplementarnie lub nawet wspólnie przez Samorząd Gminy, Powiat Ostrołęcki,
Województwo Mazowieckie oraz inne jednostki – na podstawie zawieranych pomiędzy nimi
porozumień.
Środki na realizację zadań będą pochodzić również z budżetu państwa – w postaci
subwencji ogólnej oraz dotacji celowych. Część z nich trzeba będzie pozyskać biorąc udział
w konkursach, ponieważ w tej kategorii mieszczą się programy rządowe oraz programy
ministerstw. Wśród głównych programów w zakresie polityki społecznej można wskazać
programy ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, takie m.in. jak Oparcie
społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Gminne programy aktywizacji społecznozawodowej na rzecz budownictwa socjalnego, Resortowy program rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH, Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej, Program Wieloletni „Senior+” etc.
Druga grupa źródeł finansowania to przede wszystkim środki z Funduszy Europejskich.
W trzeciej grupie źródeł finansowania mieszczą się natomiast środki prywatne
pochodzące z fundacji (np. Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Bankowa im. Leopolda
Kronenberga, Fundacja PZU, Fundacja Orange, Fundacja Aviva), pieniądze od sponsorów,
środki z 1% dla organizacji pożytku publicznego, darowizny, zbiórki publiczne i inne. Ta grupa
źródeł jest dostępna przede wszystkim dla organizacji pozarządowych. Omawiane wcześniej
możliwości pozyskania środków na realizację zadań zaplanowanych w Strategii również nie
muszą być pozyskiwane przez samorząd Gminy. W zależności od specyfiki programu bądź
funduszu, realizatorami projektu mogą być podmioty ekonomii społecznej. Nieodzowna będzie
więc współpraca i generowanie potencjału w postaci partnerstw międzysektorowych.
Określenie bardziej precyzyjnych ram finansowych Strategii nie wydaje się obecnie możliwe
ani celowe. Planowanie finansowe ograniczone jest przede wszystkim przez szeroki zakres
tematyczny dokumentu oraz dziewięcioletni okres jego obowiązywania. Korzystanie natomiast
ze środków pochodzących z programów pomocowych wiąże się z incydentalnością wsparcia
ze względu na ich konkursowy charakter. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, w tym
zewnętrzne uwarunkowania prawne i ekonomiczne, powodują, że określanie w momencie
tworzenia Strategii wysokości środków potrzebnych do realizacji jej zadań (zarówno po stronie
dochodów jak i wydatków) stanowi poważne wyzwanie.
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Załącznik nr 1
Wzór ankiety ewaluacyjnej dokumentu
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021-2030

OBSZAR STARATEGICZNY – WSPIERANIE RODZINY
ROK REALIZACJI ……………….

NR I NAZWA CELU
SZCZEGÓŁOWEGO

SPOSÓB
REALZIACJI
CELU –
PODJĘTE
DZIAŁANIA

PODMOT
REALIZUJĄCY

OPIS
REALZACJI
ZADANIA

WSKAŹNIKI
/MIERNIKI
REALIZACJI
CELU

TRUDNOŚCI W
TRAKCIE
REALIZACJI
CELU

UWAGI

DANE OSOBY
DO KONTAKTU

1 Wspieranie kobiet
2. Wzmacnianie więzi
rodzinnych
3. Pomoc rodzinom
niepełnym
4. Integracja społeczności
Gminy
5. Profesjonalizacja kadr
działających na rzecz rodziny
*Przykładowe sposoby realizacji celu, podmioty oraz wskaźniki realizacji celu zostały przedstawione w Strategii.
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OBSZAR STARATEGICZNY – PRAWIDŁOWY ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY
ROK REALIZACJI ……………….

NR I NAZWA CELU
SZCZEGÓŁOWEGO

SPOSÓB
REALZIACJI
CELU –
PODJĘTE
DZIAŁANIA

PODMOT
REALIZUJĄCY

OPIS
REALZACJI
ZADANIA

WSKAŹNIKI
REALIZACJI
CELU

TRUDNOŚCI
W TRAKCIE
REALIZACJI
CELU

UWAGI

DANE
OSOBY DO
KONTAKTU

1. Fachowe poradnictwo
2. Kształcenie młodych Liderów
3. Aktywizacja społeczna dzieci
i młodzieży
4. Ograniczanie zjawiska
przemocy wśród dzieci i
młodzieży
5. Rozwój kultury fizycznej wśród
dzieci i młodzieży
*Przykładowe sposoby realizacji celu, podmioty oraz wskaźniki realizacji celu zostały przedstawione w Strategii.
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OBSZAR STARATEGICZNY – WALKA Z UZALEŻNIENIAMI
ROK REALIZACJI ……………….

NR I NAZWA CELU
SZCZEGÓŁOWEGO

SPOSÓB
REALZIACJI
CELU –
PODJĘTE
DZIAŁANIA

PODMOT
REALIZUJĄCY

OPIS
REALZACJI
ZADANIA

WSKAŹNIKI
REALIZACJI
CELU

TRUDNOŚCI
W TRAKCIE
REALIZACJI
CELU

UWAGI

DANE
OSOBY DO
KONTAKTU

1. Rozwój systemu
specjalistycznego
poradnictwa w obszarze
uzależnień
2. Profilaktyka i edukacja
dedykowana dzieciom i
młodzieży
3. Wspieranie organizacji
promujących profilaktykę i
leczenie zjawiska
uzależnień
4. Pomoc rodzinom ze
zjawiskiem uzależnienia i
współuzależnienia
*Przykładowe sposoby realizacji celu, podmioty oraz wskaźniki realizacji celu zostały przedstawione w Strategii.
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OBSZAR STARATEGICZNY – POMOC OSOBOM STARSZYM
ROK REALIZACJI ……………….

NR I NAZWA CELU
SZCZEGÓŁOWEGO

SPOSÓB
REALZIACJI
CELU –
PODJĘTE
DZIAŁANIA

PODMOT
REALIZUJĄCY

OPIS
REALZACJI
ZADANIA

WSKAŹNIKI
REALIZACJI
CELU

TRUDNOŚCI
W TRAKCIE
REALIZACJI
CELU

UWAGI

DANE OSOBY
DO
KONTAKTU

1. Wykorzystanie
potencjału seniorów
2. Diagnoza i działania
środowiska seniorów
3. Integracja osób
starszych
4. Rozwój systemu opieki
dla seniorów
*Przykładowe sposoby realizacji celu, podmioty oraz wskaźniki realizacji celu zostały przedstawione w Strategii.
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OBSZAR STARATEGICZNY – WSPARCIE OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH
ROK REALIZACJI ……………….

NR I NAZWA CELU
SZCZEGÓŁOWEGO

SPOSÓB
REALZIACJI
CELU –
PODJĘTE
DZIAŁANIA

PODMOT
REALIZUJĄCY

OPIS
REALZACJI
ZADANIA

WSKAŹNIKI
REALIZACJI
CELU

TRUDNOŚCI
W TRAKCIE
REALIZACJI
CELU

UWAGI

DANE OSOBY
DO
KONTAKTU

1. Likwidacja barier dla
osób niepełnosprawnych
2. Promowanie
zatrudnienia osób
niepełnosprawnych
3. Pomoc osobom z
zaburzeniami
psychicznymi
4. Pomoc rodzinom
z osobami
niepełnosprawnymi
*Przykładowe sposoby realizacji celu, podmioty oraz wskaźniki realizacji celu zostały przedstawione w Strategii
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