
 

Zarządzenie Nr 187.2022 

Burmistrza Halinowa 

z dnia 05 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Halinów do 2025 roku. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 z 

późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 

2022 r. poz.1327 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr XXI.213.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 7073) 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Przeprowadzić konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Halinów do 2025 roku. 

§ 2 

1. Konsultacje, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Halinów do 2025 roku na stronie 

internetowej Gminy Halinów i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie.  

2. Uwagi i propozycje dotyczące projektu strategii, o którym mowa w § 1 należy przesyłać na 

formularzu, na adres: adrianna.makos@halinow.pl  w terminie do 12 grudnia 2022 roku.  

3. Wyniki konsultacji zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej Gminy Halinów. 

§ 3 

Projekt Strategii, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4 

Wzór formularza, o którym mowa w § 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 5 

Do przeprowadzenia konsultacji upoważniam Panią Adriannę Makos pracownika Urzędu Miejskiego 

w Halinowie. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Obowiązek opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika 

bezpośrednio z ustawy z   dnia   12   marca   2004   r.   o   pomocy   społecznej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.). Art. 17 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy jednoznacznie  wskazuje, iż 

do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in.: 

„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”. Ponadto art. 16b ust. 2 w/w ustawy wskazuje 

elementy, jakie powinna zawierać strategia, tj.: 

 
▪ diagnozę sytuacji społecznej, 

▪ prognozę zmian w zakresie objętym strategią, 

▪ cele strategiczne projektowanych zmian, 

▪ kierunki niezbędnych działań, 

▪ sposób realizacji Strategii oraz jej ramy finansowe, 

▪ wskaźniki realizacji działań. 

 
Jak zostało wspomniane powyżej, na treść i realizację Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych ma wpływ ustawa o pomocy społecznej, ale także m.in.: 

▪ Ustawa z dnia 26 października 1982 r.  o wychowywaniu w  trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.); 

▪ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.); 

▪ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1249); 

▪ Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.); 

▪ Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.); 

▪ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). 

WSTĘP 
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Celem poniższej Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych do 2025 roku jest 

zdiagnozowanie kwestii społecznej, wyznaczenie celów strategicznych, operacyjnych i 

działań, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu 

problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na 

terenie gminy Halinów. Dokument stanowi podstawę do realizacji działań rozwojowych w 

obszarze pomocy społecznej, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia 

mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym. 

 

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie gminy Halinów przeprowadzona na 

potrzeby opracowania strategii, została oparta na badaniu tzw. źródeł zastanych, danych 

pozyskanych z instytucji oraz danych pozyskanych w wyniku diagnozy lokalnych 

zagrożeń społecznych, przeprowadzonej w okresie od stycznia do lutego 2021 roku roku. 

W badaniach ankietowych wzięło 367 mieszkańców z terenu gminy Halinów. 

 

Prezentowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Halinów do 2025 

roku składa się z trzech zasadniczych części: 

 

Część diagnostyczna zawiera analizę sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie 

gminy Halinów wraz z rozpoznaniem negatywnych zjawisk występujących na terenie 

gminy. Część ta została oparta na analizie źródeł zastanych, danych z instytucji oraz danych 

pozyskanych w wyniku diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Ponadto w ramach 

analizy SWOT zidentyfikowano mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. 

 

Część programowa zawiera najistotniejsze założenia polityki społecznej Gminy Halinów 

na najbliższe lata. Są one ujęte w formie celów strategicznych, celów operacyjnych oraz 

działań. 

 

Część wdrożeniowa obejmuje kwestie finansowe oraz instytucjonalne związane z 

realizacją założeń strategicznych, a także monitoring i ewaluację działań realizowanych w 

ramach Strategii. 
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ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Halinów do 2025 roku zgodna 

jest z innymi dokumentami strategicznymi i programowymi opracowanymi na szczeblu 

europejskim, krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Są to między  innymi 

dokumenty takie jak: 

 

▪ Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (Transforming our world: the 

2030 Agenda for Sustainable Development) 

 
Agenda została przyjęta przez 193 państwa członkowskie Organizacji Narodów 

Zjednoczonych podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2015 

r. Dokument wskazuje 17 celów oraz powiązanych z nimi 169 zadań, które oddają   trzy   

wymiary   zrównoważonego   rozwoju   –   gospodarczy,   społeczny i środowiskowy. Jest 

to program działań o bezprecedensowym zakresie i znaczeniu, definiujący model 

zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Zgodnie z Agendą 2030 

współczesny wysiłek modernizacyjny powinien koncentrować się na wyeliminowaniu 

ubóstwa we wszystkich jego przejawach, przy równoczesnej realizacji szeregu celów 

gospodarczych, społecznych i środowiskowych.1 

▪ Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności- Długookresowa Strategia Rozwoju 

Kraju 

 
Dokument określający główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno- 

gospodarczego kraju   oraz   kierunki   przestrzennego   zagospodarowania   kraju, z 

uwzględnieniem   zasady   zrównoważonego   rozwoju.   Strategia   powstawała w latach 

2011-2012. Uwzględnia uwarunkowania wynikające ze zdarzeń i zmian w otoczeniu 

społecznym, politycznym i gospodarczym Polski w tym okresie. Opiera się również na 

diagnozie sytuacji wewnętrznej, przedstawionej w raporcie Polska 2030. Wyzwania 

rozwojowe z 2009 roku, w stosunku do diagnozy z lat 2008-2009 

 

 
 
 
 
 
 

1 Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/agenda-2030
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uzupełnione zostały o elementy, które wiążą się z trwającym na świecie i w Europie 

kryzysem finansowym i spowolnieniem gospodarczym. 

 
Głównym celem określonym w dokumencie jest poprawa jakości życia Polaków mierzona 

zarówno wskaźnikami jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu  PKB w Polsce. Z 

diagnozy przedstawionej w 2009 r. wynika, że rozwój Polski powinien odbywać się w trzech 

obszarach strategicznych równocześnie. 

 

Do każdego z obszarów przedstawiono również kierunki interwencji, czyli działań do  podjęcia 

w perspektywie do 2030 r. służących osiągnięciu celu głównego Strategii. 

 

I. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki (modernizacja): 

1.1 Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna 

1.2 Polska Cyfrowa 

1.3 Kapitał ludzki 

1.4 Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 

II. Równoważenie potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzja): 

2.1 Rozwój regionalny 

2.2 Transport 

III. Efektywność i sprawność państwa (efektywność) 

3.1 Kapitał społeczny 

3.2 Sprawne państwo2
 

 

▪ Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 

do 2030) 

 
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjęta przez Radę Ministrów 14 

lutego 2017 roku, jest kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- i 

długofalowej polityki gospodarczej. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności- Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/czym-jest-zarzadzanie-rozwojem
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Głównym celem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest tworzenie warunków 

dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w 

wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. 

 

Oczekiwanym efektem realizacji Strategii w perspektywie długookresowej dla obywateli 

będzie wzrost ich dochodów oraz poprawa jakości życia, rozumiana jako stworzenie 

przyjaznych warunków bytowych, przede wszystkim dla rodzin; zapewnienie odpowiedniej 

jakości edukacji i szkoleń, podwyższających kwalifikacje i kompetencje obywateli; wzrost 

zatrudnienia i lepsze jakościowo miejsca pracy; poprawa dostępu do infrastruktury; 

zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej, poprawiającej zdrowotność obywateli; 

satysfakcjonującego stanu środowiska oraz poczucia bezpieczeństwa. 

 

Najważniejsze efekty długookresowe dla gospodarki to przede wszystkim zmiana 

struktury PKB Polski w wyniku zwiększenia roli innowacji w jego tworzeniu. Przyczyni się 

to do szybszej konwergencji dochodów Polaków do poziomu średniej Unii Europejskiej. 

W sferze instytucjonalnej efektem realizacji Strategii będzie państwo bardziej przyjazne 

dla obywateli i przedsiębiorców, co będzie przejawiało się w poprawie jakości 

funkcjonowania jego organów i poszczególnych instytucji służących rozwojowi. W sferze 

społecznej efekty realizacji Strategii to ograniczenie wykluczenia społecznego i ubóstwa 

oraz wszelkiego rodzaju nierówności społecznych, a także budowa silnego kapitału 

społecznego i zwiększenie jego roli w rozwoju.3 

▪ Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 

 
Dokument   stanowi   odpowiedź   na   wyzwania,    jakie    stoją    przed   Polską, w 

zakresie lepszego wykorzystania potencjału ludzkiego i zapewnienia spójności 

społecznej. Do wyzwań tych należy uczynienie z Polski bardziej atrakcyjnego miejsca  do 

życia, rozwijania wiedzy i podejmowania pracy, a w konsekwencji lokowania 

 

 

 
 
 
 
 
 

3 Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030) 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju
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inwestycji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Rozwój kapitału 

ludzkiego i spójności społecznej przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów 

pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. 

 

Celem głównym strategii jest wzrost kapitału   ludzkiego i spójności społecznej w 

Polsce. Strategia wyznacza cztery cele szczegółowe do realizacji, których osiągnięcie 

powinno przyczynić się do rozwiązania najważniejszych problemów, których doświadcza 

polska gospodarka i polskie społeczeństwo, tj. niedostatecznych kompetencji, 

niewystarczającej opieki zdrowotnej, problemów demograficznych oraz ubóstwa. 

 

Cel 1: Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli, w tym cyfrowych. Cel 

2: Poprawa zdrowia obywateli oraz systemu opieki zdrowotnej. 

Cel 3: Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy. Cel 

4: Redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do usług 

świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne.4 

▪ Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu.Aktualizacja 2021–2027, polityka publiczna z perspektywą do 

roku 2030 

Celem głównym Programu jest redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz 

poprawa dostępu do usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne.  Cel ten 

jest tożsamy z celem nr 4 wskazanym w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, gdyż 

KPPUiWS jako polityka publiczna stanowi rozwinięcie i uzupełnienie Strategii w tym 

konkretnym obszarze. 

 

Priorytet I. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i 

młodzieży. 

Działanie 1.1. Rozwój usług środowiskowych wspierających rodzinę oraz usług 

opiekuńczych i edukacyjnych dla dzieci. 

 

 
 
 
 
 
 

4Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 

https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-strategii-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-do-roku-2020--z-perspektywa-do-2030-r
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Działanie 1.2. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jako jednej z form 

pomocy dla rodzin, dzieci i młodzieży. 

Działanie 1.3. Wsparcie finansowe rodzin z dziećmi. 

Działanie 1.4. Wzmocnienie funkcji opiekuńczej przedszkola, szkoły i placówki, w 

koordynacji ze wsparciem i rozwojem usług w środowisku lokalnym. 

Działanie 1.5. Wzmocnienie kształcenia dzieci i młodzieży w obszarze kompetencji 

kluczowych, w tym kreatywności, przedsiębiorczości oraz współpracy. 

Działanie 1.6. Doskonalenie modelu kształcenia zawodowego, w tym kształcenia 

wyższego oraz promocja kształcenia zawodowego w powiązaniu z rynkiem pracy. 

Działanie 1.7. Wdrożenie kompleksowego systemu pierwszego zatrudnienia młodzieży 

opartego o zintegrowane działania instytucji edukacyjnych, rynku pracy i integracji 

społecznej. 

 

Priorytet II. Przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu. 

Działanie 2.1. Opracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz przejścia ze wsparcia 

instytucjonalnego do wsparcia w formie mieszkaniowej. 

Działanie 2.2. Rozwiązywanie problemu bezdomności. 

Działanie 2.3. Diagnozowanie problemu bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. 

 
Priorytet III. Usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i 

innych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

Działanie 3.1. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami. 

Działanie 3.2. Wsparcie osób starszych w codziennym funkcjonowaniu, aktywizacja 

społeczna seniorów, przeciwdziałanie samotności. 

Działanie 3.3. Rozwój usług środowiskowych, dla osób starszych potrzebujących 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym rozwój usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach systemu pomocy społecznej. 

Działanie 3.4. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz znajdujących się 

w kryzysie psychicznym. 

 
Priorytet IV. Instytucje pomocy społecznej oraz podmioty ekonomii społecznej 

– wsparcie dla osób i rodzin. 

Działanie 4.1. Wsparcie instytucji pomocy społecznej i pracowników socjalnych w 

zakresie działań na rzecz rozwoju usług środowiskowych i pracy socjalnej. 
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Działanie 4.2. Rozwój i wdrażanie metod pracy efektywnie przeciwdziałających 

wykluczeniu społecznemu, w tym instrumentów aktywnej integracji oraz wzmacnianie 

współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces włączenia 

społecznego. 

Działanie 4.3. Włączenie podmiotów ekonomii społecznej w realizację usług społecznych. 

 

Priorytet V. Integracja cudzoziemców ‒ rozwój usług społecznych dla migrantów, 

w tym cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową, oraz wsparcie integracji 

na rynku pracy. 

Działanie 5.1. Kształcenie osób z grup cudzoziemskich. 

Działanie 5.2. Budowa potencjału instytucjonalnego i wzmacnianie współpracy 

międzyinstytucjonalnej na rzecz integracji cudzoziemców, w tym doradztwo dla 

cudzoziemców. 

Działanie 5.3. Integracja cudzoziemców na rynku pracy.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000843/O/M20210843.pdf
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▪ Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ 

 
W Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ przedstawiono długofalową wizję 

rozwoju województwa, określono cel główny, któremu przyporządkowano cele strategiczne, 

w podziale na pięć obszarów tematycznych. Strategia jest po raz pierwszy, w sposób 

formalny, dokumentem zintegrowanym, łączącym wymiar społeczno-gospodarczy z 

terytorialnym. 

 

Cel strategiczny 1: 

 
KONKURENCYJNE I INNOWACYJNE MAZOWSZE. Wzrost konkurencyjności regionu      

poprzez      rozwój      działalności      gospodarczej      oraz      transfer i wykorzystanie 

nowych technologii. 

 

Kierunki działań: 

1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, 

2. Rozwój zintegrowanego systemu sprzyjającego generowaniu i absorpcji innowacji, 

3. Cyfryzacja gospodarki, 

4. Rozwój konkurencyjnej gospodarki, 

5. Rozwój miast jako centrów aktywności gospodarczej, 

6. Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. 

 
Cel strategiczny 2: 

 
DOSTĘPNE I MOBILNE MAZOWSZE. Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu 

przy ograniczeniu presji na przestrzeń i środowisko, kształtowanie ładu przestrzennego. 

 

Kierunki działań: 

7. Zwiększenie dostępności transportowej i spójności przestrzennej regionu oraz udziału 

środków transport przyjaznych dla środowiska, mieszkańców i przestrzeni, 

8. Rozwój uporządkowanej sieci osadniczej, sprzyjającej wykorzystaniu transport 

zbiorowego i ruchowi niezmotoryzowanemu, 

9. Udrożnienie system tranzytowego i ograniczenie ruchu tranzytowego na 

pozostałych trasach. 
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Cel strategiczny 3: 

 
ZIELONE, NISKOEMISYJNE MAZOWSZE.  Poprawa stanu środowiska poprzez 

racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody. 

 
Kierunki działań: 

10. Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich 

walorów środowiska, 

11. Proekologiczna transformacja energetyki, 

12. Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i adaptacja do zmian klimatu, 

13. Poprawa jakości środowiska, 

14. Podnoszenie efektywności energetycznej. 

 
 

Cel strategiczny 4: 

 
MAZOWSZE ZINTEGROWANE SPOŁECZNIE. Poprawa jakości i dostępności do usług 

społecznych oraz wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego w ramach nowoczesnej 

gospodarki 

 

Kierunki działań: 

 
15. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, 

16. Podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz 

zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych, 

17. Aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców, 

18. Rozwój priorytetowych dla województwa dziedzin nauki, 

19. Włączenie i integracja społeczna. 

 
 

Cel strategiczny 5: 

 
MAZOWSZE BOGATE KULTUROWO. Wykorzystanie walorów środowiska 

przyrodniczego oraz potencjału kulturowego i turystycznego dla rozwoju województwa i 

poprawy jakości życia. 
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Kierunki działań: 

 
20. Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego, 

21. Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego, potencjału kulturowego i 

turystycznego dla rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

22. Upowszechnianie kultury i twórczości, 

23. Kreowanie miast i wsi jako centrów aktywności kulturalnej i turystycznej.6 

 
▪ Strategia Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2021-2030 

 
Strategia Rozwoju Powiatu Mińskiego ma istotne znaczenie dla szans realizacji 

zrównoważonego rozwoju powiatu. Dokument ten jest wynikiem procesu planowania 

strategicznego w powiecie, podczas którego formułowane są długofalowe cele ich 

struktura oraz współzależności, a także jednostki odpowiedzialne za ich wdrożenie. 

 

Cel strategiczny 1: Zwiększenie efektywności lokalnej gospodarki i ochrony 

środowiska. 

 
Cele operacyjne: 

1. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, 

2. Rozwój przedsiębiorczości i instytucji otoczenia biznesu, 

3. Rozwój instytucji rynku i aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, 

4. Wykorzystania lokalnych alternatywnych źródeł energii, 

5. Ochrona gleby, wody i powietrza. 

 
Cel strategiczny 2: Poprawa warunków do inwestowania i rozwoju turystyki. 

 
Cele operacyjne: 

1. Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu, 

2. Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność turystyczną, 

3. Promocja oraz rozwój współpracy międzynarodowej powiatu, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ 

https://www.dialog.mazovia.pl/files/uploads/Strategia%202030/Strategia_rozwoju_wojewdztwa_mazowieckiego_2030_plus_Innowacyjne_Mazowsze_WCAG.pdf
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4. Optymalizacja zarządzania w powiecie. 

 
Cel strategiczny 3: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego w powiecie. 

 
Cele operacyjne: 

1. Podniesienie poziomu kształcenia i wiedzy mieszkańców powiatu, 

2. Rozwój kultury, sportu i aktywności społecznej mieszkańców, 

 
Cel strategiczny 4: Zwiększenie poziomu integracji społecznej i bezpieczeństwa 

publicznego w powiecie. 

 
Cele operacyjne: 

1. Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu, 

2. Ograniczenie zjawisk wykluczenia społecznego, 

3. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie.7 

 

▪ Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Halinów na lata 2016-2025 

 
„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Halinów na lata 2016-2025” jest koncepcją 

przyszłości –planem, w którym zawarte są cele, kierunki i odpowiednio rozłożone w czasie 

działania odnoszące się do właściwego funkcjonowania Gminy, pomimo zmian, które na 

przestrzeni lat zachodzą w sferze społecznej, kulturowej, gospodarczej. 

 

Cele strategiczne: 

C1. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Gminy oraz rozwój 

innowacyjnej gospodarki. 

C1.1. Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju inwestycji, 

C1.2. Ochrona cennych przyrodniczo i historycznie obszarów Gminy, 

C1.3. Rozbudowa infrastruktury turystycznej, 

C1.4. Rewitalizacja gminnych zabytków, 
 

 

 
 
 
 
 
 

7Strategia Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2021-2030 

http://bip.powiatminski.pl/bippowiatminski/web/uploads/pub/pages/page_345/text_images/uchwala_nr_xxvi_305_21.pdf
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C1.5. Rewitalizacja przestrzeni miejsko-wiejskiej - w tym uporządkowanie 

zagospodarowania przestrzennego, 

C1.6. Uporządkowanie informacji ekonomicznej i turystycznej, C1.7. 

Poprawa komunikacji wewnętrznej, 

C1.8. Poprawa komunikacji zewnętrznej, 

C1.9. Wspieranie przedsiębiorczości MSP oraz osób chcących otworzyć działalność gospodarczą, 

z ukierunkowaniem na projekty innowacyjne, 

C1.10. Wykorzystywanie walorów Gminy do rozwoju bazy ekonomicznej, 

C1.11. Rewitalizacja przestrzeni architektonicznej. 

 

C2. Poprawa warunków mieszkalnych i bytowych mieszkańców. 

C2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sanitarnej, wodociągowej, gazowej, 

elektroenergetycznej, ciepłowniczej i melioracyjnej, 

C2.2. Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej, 

C2.3. Modernizacja, rozbudowa oraz budowa sieci ulic i dróg gminnych w tym ciągów 

pieszych i rowerowych, 

C2.4. Zapewnienie i poprawa warunków mieszkalnych, 

C2.5. Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej i wychowania, C2.6. 

Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej, C2.7. 

Budowa, rozbudowa i rewitalizacja obiektów kultury, 

C2.8. Poprawa dostępności i jakości usług medycznych i pomocy społecznej, 

C2.9. Poprawa bezpieczeństwa, 

C2.10. Rozwój terenów zieleni, wypoczynku i rekreacji, 

C2.11. Poprawa bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, 

C2.12. Wspieranie nowoczesnych form budownictwa: budownictwa pasywnego 

i energooszczędnego. 

 
C3. Rozwój zasobów ludzkich, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie 

aktywności gospodarczej mieszkańców. 

C3.1. Inspirowanie inicjatyw obywatelskich, 

C3.2. Aktywizacja mieszkańców wokół inicjatyw na rzecz całej społeczności lokalnej, C3.3. 

Działanie na rzecz włączenia społecznego osób starszych, zagrożonych bezrobociem i 

patologiami oraz niezaradnych życiowo, 

C3.4. Aktywizacja i integracja młodzieży szkolnej, C3.5. 

Integracja międzypokoleniowa mieszkańców, 
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C3.6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

C3.7. Podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców Gminy, 

C3.8. Współpraca z ośrodkami kształtującymi młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i szkół 

policealnych, 

C3.9. Edukacja na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, 

C3.10. Wspieranie rodzin. 

 
C4. Rozwój korzystnych powiązań infrastrukturalnych oraz instytucjonalnych z 

aglomeracją warszawską i gminami sąsiednimi. 

C4.1. Wprowadzenie elementów zarządzania marketingiem terytorialnym, 

C4.2. Promocja Gminy w bezpośrednim i dalszym otoczeniu (region, kraj), 

C4.3. Tworzenie nowych połączeń komunikacyjnych z Warszawą, 

C4.4. Dywersyfikacja zewnętrznego systemu obsługi infrastrukturalnej Gminy, 

C4.5. Współdziałanie w tworzeniu sieci komunikacji obwodowej wokół aglomeracji 

warszawskiej, 

C4.5. Aktywna współpraca z Lokalną Grupą Działania.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

8 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Halinów na lata 2016-2025 

https://www.halinow.pl/strona-90-strategia_rozwoju.html
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CHARAKTERYSTYKA GMINY  
 

Informacje ogólne 
 
Gmina Halinów jest gminą miejsko-wiejską położoną w centralnej części województwa 

mazowieckiego w najbliższym otoczeniu Warszawy (10 kilometrów od jej wschodnich 

granic). Gmina Halinów należy do powiatu mińskiego. Podzielona jest na 22 jednostki 

pomocnicze-sołectwa: Brzeziny, Budziska, Cisie, Chobot, Desno, Długa Kościelna, 

Długa Szlachecka, Grabina, Hipolitów, Józefin, Kazimierów, Królewskie Brzeziny, 

Krzewina, Michałów, Mrowiska, Nowy Konik, Okuniew, Stary Konik, Wielgolas 

Brzeziński, Wielgolas Duchnowski, Zagórze, Żwirówka oraz miasto Halinów. 

 
Rysunek 1. Zarys terytorialny Gminy Halinów 
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Struktura demograficzna mieszkańców 
 
Zgodnie z danymi GUS na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Halinów liczyła 16 636 

mieszkańców; z czego 50,97% stanowią kobiety (8 480), a 49,03% mężczyźni 

(8 156). Współczynnik feminizacji dla gminy Halinów wynosi 104 (na 100 mężczyzn 

przypada 104 kobiet). Biorąc pod uwagę ostatnie lata można zauważyć, iż z każdym  rokiem 

liczba mieszkańców stopniowo wzrasta. 

 
Wykres 1. Podział mieszkańców ze względu na płeć- statystyki na rok 2021 

 
 
Tabela 1. Liczba mieszkańców Gminy Halinów w latach 2018-2021 

Rok Liczba mieszkańców 

Ogółem; w tym: 

Rok 2018 16 174 osób 

Rok 2019 16 336 osób 

Rok 2020 16 438 osób 

Rok 2021 16 636 osób 

Kobiety 

Rok 2018 8 215 kobiet 

Rok 2019 8 303 kobiety 

Rok 2020 8 379 kobiet 

Rok 2021 8 480 kobiet 

Mężczyźni 

Rok 2018 7 959 mężczyzn 

Rok 2019 8 033 mężczyzn 

Rok 2020 8 059 mężczyzn 

Rok 2021 8 156 mężczyzn 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Kobiety; 50,97% 
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W 2021 roku w gminie zarejestrowano 342 zameldowania w ruchu wewnętrznym oraz 162 

wymeldowania, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi 180. W tym samym 

roku w gminie odnotowano 2 zameldowania z zagranicy oraz zarejestrowano 2 

wymeldowania za granicę, w związku z czym saldo migracji zagranicznych wynosi 0. 

 

Gminę Halinów cechuje dodatni przyrost naturalny, który na koniec 2021 roku wyniósł 

10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,60 na 1000 mieszkańców. Uściślając, w 2021 

roku w gminie odnotowano 184 urodzenia dzieci, w tym 82 dziewczynki i 102 

chłopców. W tym samym czasie doszło do 174 zgonów, co odpowiada 10,52 zgonom 

na 1000 mieszkańców. 

 

Przyrost naturalny ogółem: 
 

▪ Rok 2018: 62; 

▪ Rok 2019: 41; 

▪ Rok 2020: -11; 

▪ Rok 2021: 10. 

 
Urodzenia żywe ogółem: 

▪ Rok 2018: 176 osób; 

▪ Rok 2019: 152 osoby; 

▪ Rok 2020: 150 osób; 

▪ Rok 2021: 184 osoby. 

 
Zgony ogółem: 

▪ Rok 2018: 114 osób; 

▪ Rok 2019: 111 osób; 

▪ Rok 2020: 161 osób; 

▪ Rok 2021: 174 osoby. 
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Poprodukcyjny 16,66% 

Produkcyjny 60,38% 

Przedprodukcyjny 22,97% 

Dane statystyczne na koniec roku 2021 wskazują, że 60,38% mieszkańców z terenu gminy 

Halinów jest w wieku produkcyjnym, 22,97% w wieku przedprodukcyjnym, a 

pozostałe 16,66% w wieku poprodukcyjnym.9 

Wykres 2. Produkcyjne grupy wieku- statystyki na rok 202 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9 Dane GUS 

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/teryt/kategoria/4246
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Infrastruktura społeczno- techniczna 
 

Oświata 

 
Organizacja placówek oświatowych w gminie Halinów: 

 
Przedszkola publiczne: 
 

• Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie, 

• Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie, 

• Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chobocie, 

• Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu, 

• Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach. 

 
Przedszkola i punkty przedszkolne niepubliczne 

 

▪ Niepubliczne Przedszkole "Iskierka" w Cisiu, 

▪ Niepubliczne Przedszkole "Wyliczanka" w Starym Koniku, 

▪ Przedszkole Niepubliczne "Magiczny Królewiec" w Długiej Kościelnej, 

▪ Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Wielgolesie Brzezińskim, 

▪ Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska w Hipolitowie. 

 
Tabela 2. Liczba miejsc i dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych 

Liczba miejsc i dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych 

Liczba miejsc w przedszkolu 

Przedszkole oraz oddziały 

przedszkolne w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Halinowie 

2019/2020 393 miejsca 

2020/2021 381 miejsc 

2021/2022 421 miejsc 

Przedszkole oraz oddziały 

przedszkolne w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Okuniewie 

2019/2020 175 miejsc 

2020/2021 175 miejsc 

2021/2022 175 miejsc 

Oddział Przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej w Chobocie 

2019/2020 20 miejsc 

2020/2021 25 miejsc 

2021/2022 25 miejsc 

Samorządowe Przedszkole oraz 

oddziały przedszkolne w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu 

2019/2020 75 miejsc 

2020/2021 50 miejsc 

2021/2022 50 miejsc 

Samorządowe Przedszkole oraz 
oddziały przedszkolne w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach 

2019/2020 75 miejsc 

2020/2021 50 miejsc 

2021/2022 50 miejsc 
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Liczba dzieci 

Przedszkole oraz oddziały 
przedszkolne w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym w Halinowie 

Rok 2019/2020 383 dzieci 

Rok 2020/2021 381 dzieci 

Rok 2021/2022 421 dzieci 

Przedszkole oraz oddziały 
przedszkolne w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym w Okuniewie 

Rok 2019/2020 157 dzieci 

Rok 2020/2021 175 dzieci 

Rok 2021/2022 175 dzieci 

Oddział Przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej w Chobocie 

Rok 2019/2020 19 dzieci 

Rok 2020/2021 20 dzieci 

Rok 2021/2022 20 dzieci 

Samorządowe Przedszkole oraz 
oddziały przedszkolne w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu 

Rok 2019/2020 58 dzieci 

Rok 2020/2021 68 dzieci 

Rok 2021/2022 68 dzieci 

Samorządowe Przedszkole oraz 
oddziały przedszkolne w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach 

Rok 2019/2020 67 dzieci 

Rok 2020/2021 62 dzieci 

Rok 2021/2022 62 dzieci 

Przedszkola niepubliczne 

Niepubliczne Przedszkole "Iskierka" 
w Cisiu 

Rok 2019/2020 35 dzieci 

Rok 2020/2021 33 dzieci 

Rok 2021/2022 55 dzieci 

Niepubliczne Przedszkole "Wyliczanka" 
w Starym Koniku 

Rok 2019/2020 44 dzieci 

Rok 2020/2021 37 dzieci 

Rok 2021/2022 37 dzieci 

Przedszkole Niepubliczne "Magiczny 

Królewiec" w Długiej Kościelnej 

Rok 2019/2020 35 dzieci 

Rok 2020/2021 33 dzieci 

Rok 2021/2022 37 dzieci 

Punkt Przedszkolny "Słoneczko" 
w Wielgolesie Brzezińskim 

Rok 2019/2020 9 dzieci 

Rok 2020/2021 13 dzieci 

Rok 2021/2022 14 dzieci 

Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska 

w Hipolitowie 

Rok 2019/2020 5 dzieci 

Rok 2020/2021 5 dzieci 

Rok 2021/2022 4 dzieci 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centrum Usług Wspólnych w Halinowie 

 

Na terenie gminy Halinów funkcjonuje Gminny Żłobek „Kraina Smyka” w Józefinie, w 

którym znajduje się 100 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. 
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W Gminie Halinów funkcjonuje pięć szkół podstawowych: 

▪ Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie, 

▪ Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Okuniewie, 

▪ Szkoła Podstawowa w Chobocie, 

▪ Szkoła Podstawowa w Cisiu, 

▪ Szkoła Podstawowa im. VII Obwodu AK “Obroża” w Brzezinach. 

 
Tabela 3. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych na terenie gminy Halinów 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych 

Liczba uczniów 

Rok 2019/2020 2 028 uczniów 

Rok 2020/2021 1 704 uczniów 

Rok 2021/2022 1 755 uczniów 

Liczba oddziałów 

Rok 2019/2020 84 oddziały 

Rok 2020/2021 85 oddziałów 

Rok 2021/2022 84 oddziały 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centrum Usług Wspólnych w Halinowie 

 

Na terenie gminy nie ma żadnej szkoły ponadpodstawowej. Absolwenci szkoły 

podstawowej mają możliwość kontynuowania edukacji m.in. w szkołach publicznych  oraz 

niepublicznych, które działają na terenie powiatu mińskiego. 



25  

Opieka Zdrowotna 

 
Na terenie gminy funkcjonują trzy placówki świadczące usługi w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ: 

 
▪ Centrum Medyczne ZANMED w Halinowie, 

▪ Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Dzięcioł w Okuniewie, 

▪ Centrum Medyczne Multi-Med w Hipolitowie. 

 
Ponadto, na terenie gminy prowadzone są placówki świadczące usługi w zakresie 

podstawowej ogólnej opieki stomatologicznej w ramach umowy z NFZ: 

 

▪ Centrum Medyczne ZANMED w Halinowie, 

▪ M. J. Czajkowski Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Halinowie. 

 
Na terenie gminy działa również placówka świadcząca usługi w zakresie rehabilitacji dzieci i 

dorosłych Centrum Rehabilitacji „Pod Dębami” w Halinowie. 

 
Najbliższa nocna i świąteczna pomoc lekarska dostępna jest w Poradni POZ w 

Sulejówku. 

 
Na obszarze gminy Halinów działają 3 ogólnodostępne apteki oraz jeden punkt apteczny. 

Na jeden obiekt przypada więc 4 250 osób, a co za tym idzie mieszkańcy mają relatywnie 

dobry dostęp do leków. 

 

W 2021 roku udzielono 70 032 porad w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz 66 

145 porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. 

 

W ramach przygotowania dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

przeprowadzono badanie ankietowe wśród 367 dorosłych mieszkańców gminy Halinów, w 

tym: 83,11% stanowiły kobiety oraz 16,89% to mężczyźni. Najliczniejszy przedział 

wiekowy stanowiły osoby w wieku 31-50 lat (82,01%), kolejno to osoby w wieku 19-30 lat 

(11,72%) oraz osoby w wieku powyżej 50 lat (6,27%). Najliczniejszą grupę stanowiły osoby 

z wykształceniem wyższym tj. 82,01%, kolejno średnim tj.22,07%, policealnym tj. 5,45%, 

zasadniczym zawodowo/branżowym tj. 4,36% oraz podstawowym tj. 1,36%. 

Zdecydowana większość - 75,48% 
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Nie 54,00% Tak 46,00% 

respondentów posiadała status zawodowy pracownik, a 14,71% to przedsiębiorcy. 

Następnie 8,45% to osoby niepracujące, 1,09% studenci, a 0,27% to rolnicy. 

 

W ankiecie zadano pytanie mieszkańcom czy dostęp do placówek opieki zdrowotnej na 

terenie Gminy jest wystarczający. 54,00% ankietowanych twierdzi, iż dostęp do placówek 

opieki zdrowotnej nie jest wystarczający, natomiast 46,00% badanych wyraziło zdanie 

przeciwne. 

 
Wykres 3. Czy dostęp do placówek opieki zdrowotnej na terenie Gminy jest wystarczający? 
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Bezpieczeństwo 

 
Główne zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa mieszkańców oraz utrzymania 

porządku publicznego realizuje Komisariat Policji w Halinowie. Ponadto na terenie gminy 

funkcjonują trzy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, włączone do Krajowego Systemu 

Ratowniczo Gaśniczego: 

▪ OSP w Okuniewie, 

▪ OSP w Długiej Kościelnej, 

▪ OSP w Cisiu. 

 
Dyżur całodobowy pełni Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim. 

 
W 2020 roku w gminie Halinów stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 

195 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,86 

przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa 

mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. 

 

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w 

gminie Halinów wynosi 71,10% i jest większy do wskaźnika wykrywalności dla 

województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskaźnika dla całej Polski. 

 

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Halinowa najwięcej stwierdzono przestępstw o 

charakterze kryminalnym - 7,87 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 4,91 

(wykrywalność 39%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,54 (98%), 

o charakterze gospodarczym 1,71 (56%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 

(95%).10
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10 Dane Polska w liczbach 

https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Halinow%23poziom-przestepczosci
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Z danych przedstawionych przez Policję wynika, iż najczęściej dochodzi do zakłóceń 

porządku publicznego, których częstość znacznie wzrosła w 2021 roku. 

 
Tabela 4. Liczba interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu. 

Liczba interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu 

Prowadzenie pojazdów na drodze publicznej w 

stanie nietrzeźwości 

Rok 2019: 50 interwencji 

Rok 2020: 29 interwencji 

Rok 2021: 31 interwencji 

Prowadzenie pojazdów na drodze publicznej po 

spożyciu alkoholu 

Rok 2019: 7 interwencji 

Rok 2020: 5 interwencji 

Rok 2021: 1 interwencja 

Zakłócanie porządku publicznego Rok 2019: 58 interwencji 

Rok 2020: 36 interwencji 

Rok 2021: 64 interwencje 

Podejmowanie czynności zawodowych pod 
wpływem alkoholu 

Rok 2019: 3 interwencje 

Rok 2020: 3 interwencje 

Rok 2021: 2 interwencje 

Liczba wypadków pod wpływem alkoholu Rok 2019: 2 interwencje 

Rok 2020: 2 interwencje 

Rok 2021: 0 interwencji 

Osoby zatrzymane do wytrzeźwienia ogółem Rok 2019: 0 interwencji 

Rok 2020: 0 interwencji 

Rok 2021: 1 interwencja 

Przestępstwa popełnione przez nieletnich pod 
wpływem środków odurzających 

Rok 2019: 0 interwencji 

Rok 2020: 0 interwencji 

Rok 2021: 0 interwencji 

Osoby nieletnie zatrzymane do wytrzeźwienia Rok 2019: 0 interwencji 

Rok 2020: 0 interwencji 

Rok 2021: 0 interwencji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Halinowie 
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Najczęstszym przestępstwem na terenie gminy Halinów była kradzież 

mienia które na przestrzeni trzech lat pozostaje na zbliżonym poziomie. 

 
Tabela 5. Przestępstwa na terenie gminy Halinów 

Przestępstwa na terenie gminy 

kradzież z włamaniem Rok 2019: 31 przestępstw 

Rok 2020: 29 przestępstw 

Rok 2021: 29 przestępstw 

fizyczne i psychiczne znęcanie się nad 
rodziną 

Rok 2019: 7 przestępstwa 

Rok 2020: 11 przestępstw 

Rok 2021: 7 przestępstw 

pobicie Rok 2019: 4 przestępstwa 

Rok 2020: 2 przestępstwa 

Rok 2021: 0 przestępstw 

uszkodzenie mienia Rok 2019: 15 przestępstw 

Rok 2020: 14 przestępstwa 

Rok 2021: 17 przestępstw 

kradzież mienia Rok 2019: 32 przestępstwa 

Rok 2020: 34 przestępstwa 

Rok 2021: 33 przestępstwa 

kradzież pieniędzy wraz z dokumentami Rok 2019: 3 przestępstwa 

Rok 2020: 4 przestępstwa 

Rok 2021: 2 przestępstwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Halinowie 

 
 
 

Artykuł KK Kwalifikacja prawna wszczętych / stwierdzonych / zakończonych: 

Rok 2019 np.: 

Znęcanie się nad rodziną - 7 / 7 / 7 

Groźba karalna - 6 / 5 / 6 

Rozpijanie małoletniego - 0 / 0 / 0 

Uchylanie się od płacenia alimentów - 20 / 19 / 20 
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Rok 2020 np.: 

Znęcanie się nad rodziną - 9 / 6 / 9 

Groźba karalna - 5 / 4 / 5 

Rozpijanie małoletniego - 0 / 0 / 0 

Uchylanie się od płacenia alimentów - 44 / 31 / 44 

 
Rok 2021 np.: 

Znęcanie się nad rodziną - 15 / 8 / 15 

Groźba karalna - 7 / 3 / 7 

Rozpijanie małoletniego - 0 / 0 / 0 

Uchylanie się od płacenia alimentów - 13 / 12 / 13 

 
Poniższe statystyki Komisariatu Policji w Halinowie wskazują, że ofiarami przemocy w 

rodzinie są najczęściej kobiety, a mężczyźni jej sprawcami. 

 

Liczba osób doświadczających przemocy w rodzinie ogółem: 

▪ Rok 2019: 39 osób; 

▪ Rok 2020: 61 osób; 

▪ Rok 2021: 59 osób. 

 
Liczba kobiet doświadczających przemocy w rodzinie: 

▪ Rok 2019: 20 kobiet; 

▪ Rok 2020: 25 kobiet; 

▪ Rok 2021: 31 kobiet. 

 
Liczba mężczyzn doświadczających przemocy w rodzinie: 

▪ Rok 2019: 4 mężczyzn; 

▪ Rok 2020: 5 mężczyzn; 

▪ Rok 2021: 2 mężczyzn. 

 
Liczba nieletnich doświadczających przemocy w rodzinie: 

▪ Rok 2019: 15 nieletnich; 

▪ Rok 2020: 31 nieletnich; 

▪ Rok 2021: 26 nieletnich. 
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Liczba sprawców przemocy w rodzinie ogółem: 

▪ Rok 2019: 27 sprawców; 

▪ Rok 2020: 30 sprawców; 

▪ Rok 2021: 34 sprawców. 

 
Liczba kobiet stosujących przemoc w rodzinie: 

▪ Rok 2019: 3 kobiet; 

▪ Rok 2020: 1 kobieta; 

▪ Rok 2021: 4 kobiety. 

 
Liczba mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie: 

▪ Rok 2019: 24 mężczyzn; 

▪ Rok 2010: 29 mężczyzn; 

▪ Rok 2021: 30 mężczyzn. 

 
Liczba nieletnich stosujących przemoc w rodzinie: 

▪ Rok 2019: 0; 

▪ Rok 2020: 0; 

▪ Rok 2021: 0 . 

 
Liczba sprawców przemocy w rodzinie pod wpływem alkoholu (ogółem): 

▪ Rok 2019: 15 sprawców; 

▪ Rok 2020: 23 sprawców; 

▪ Rok 2021: 30 sprawców. 

 
Liczba sprawców przemocy w rodzinie pod wpływem alkoholu (kobiety): 

▪ Rok 2019: 1 kobieta; 

▪ Rok 2020: 0; 

▪ Rok 2021: 2 kobiety. 

 
Liczba sprawców przemocy w rodzinie pod wpływem alkoholu (mężczyźni): 

▪ Rok 2019: 14 mężczyzn; 

▪ Rok 2020: 23 mężczyzn; 

▪ Rok 2021: 27 mężczyzn. 
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Kultura, sport i organizacje pozarządowe 

 
Jednostką prowadzącą działalność kulturalną na terenie gminy Halinów jest Gminne Centrum 

Kultury z siedzibą w Okuniewie i obiektami w Halinowie, Długiej Szlacheckiej i Długiej 

Szlacheckiej oraz Biblioteka Publiczna Gminy Halinów z Filią w Okuniewie. 

 

Gminne Centrum Kultury organizuje takie projekty jak: 

▪ Jarmark Okuniewski, 

▪ Bieg Rycerza Okunia, 

▪ Imieniny Haliny w Halinowie, 

▪ Święto Miasta i Gminy Halinów, 

▪ “Struna” Mazowiecki Festiwal Piosenki Znanej I Nieznanej, 

▪ “Tropem Wilczym” bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

▪ Obchody Święta Niepodległości w Okuniewie. 

 
Biblioteka Publiczna Gminy Halinów posiada księgozbiór liczący 31 317 woluminów. W 

2021 roku zarejestrowano 1 386 czytelników oraz 18 377 wypożyczeń księgozbioru  na 

zewnątrz. Biblioteka Publiczna dysponuje bogatym księgozbiorem z różnych dziedzin 

wiedzy. Znajdują się tu wydawnictwa naukowe, popularnonaukowe, encyklopedie, 

słowniki, leksykony, monografie literackie, biografie, lektury szkolne i ich opracowania oraz 

zasobny wachlarz literatury polskiej. Obecnie Biblioteka Publiczna Gminy Halinów 

organizuje warsztaty plastyczne dla mieszkańców, pikniki biblioteczne, prowadzi dyskusyjny 

klub książki, spotkania autorskie. 

 

Obecnie na terenie gminy Halinów działalność prowadzi pięć Kół Gospodyń Wiejskich, tj. Koło 

Gospodyń Wiejskich w Cisiu Cisiowianki, Koło Gospodyń Wiejskich Krzewinianki, Koło 

Gospodyń Wiejskich Okuniewianki, Koło Gospodyń Wiejskich Szlachcianki oraz Koło 

Gospodyń Wiejskich „Teraz My”. Do głównych celów KGW należy reprezentowanie 

gminy Halinów na wszystkich uroczystościach gminnych, podtrzymywaniu tradycji i 

zwyczajów ludowych oraz kultywowaniu dziedzictwa kulturowego. 
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Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Halinów: 

 
▪ Stowarzyszenie "ZIELONY WIĄZ" Stowarzyszenie Obrońców Naturalnych Dóbr 

Mazowsza, 

▪ Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "KUBUŚ", 

▪ Fundacja „Otwartych Serc”, 

▪ Stowarzyszenie "Rozwijamy Talenty", 

▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Halinów, 

▪ Stowarzyszenie wspierania rozwoju gminy Halinów "RAZEM", 

▪ Mińsko-Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, 

▪ Fundacja Upowszechniania Kultury, 

▪ Stowarzyszenie "POMOCNA DŁOŃ" Dom Pomocy Bezdomnym i Najuboższym, 

▪ Fundacja "Razem Lepiej", 

▪ Stowarzyszenie na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego i Adopcyjnego "Elfik", 

▪ Stowarzyszenie Historyczno -Edukacyjne im.7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich, 

▪ Fundacja "LEKO", 

▪ Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego im. Bohaterów Warszawy, 

▪ Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci I Młodzieży Cisowa 

Dolina, 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu, 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Kościelnej, 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Okuniewie, 

▪ CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, 

▪ Towarzystwo im. Rycerza Okunia, 

▪ Stowarzyszenie Specjalistów na rzecz Poszkodowanych urazem szyjnym, 

▪ Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ,,Długa Szlachecka”, 

▪ Stowarzyszenie Na Rzecz Niesienia Pomocy Dla Bezdomnych Zwierząt 

,,TEMPL”, 

▪ Stowarzyszenie Centrum Nauki i Zabawy, 

▪ Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów ,,Jesienne Marzenia”, 

▪ ARTIST PROMOTION, 

▪ Fundacja ISKRA, 

▪ Klub Kolarski V – MAX Mińsk Mazowiecki, 

▪ Stowarzyszenie "EKO-OCHRONA", 
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▪ Brać Motocyklowa, 

▪ Instytut Projektów Społeczno-Gospodarczych, 

▪ Mińskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym, 

▪ Stowarzyszenie Alter-Ego. 

 
W 2020 r. na terenie gminy Halinów zorganizowano łącznie 12 imprez kulturalnych, 

w których wzięło udział łącznie 2 075 osób. 

 
Tabela 6. Imprezy kulturalne na terenie gminy Halinów w roku 2020 

Forma wydarzenia 

Wystawy 1 wystawa 60 uczestników 

Koncerty 5 koncertów 1 500 uczestników 

Festiwale i przeglądy artystyczne 1 festiwal 150 uczestników 

Imprezy turystyczne i sportowo rekreacyjne 2 imprezy 300 uczestników 

Pokazy teatralne 2 pokazy 50 uczestników 

Warsztaty 1 warsztat 15 uczestników 

 

Na terenie Gminy Halinów działają instytucje zajmujące się propagowaniem zdrowego  stylu 

życia, rozwijające kulturę fizyczną i zainteresowania sportowe wśród dzieci i młodzieży. 

Obiekty sportowe zlokalizowane przy działających placówkach oświatowych to 

pełnowymiarowe boisko sportowe w miejscowości Długa Kościelna oraz boisko do piłki 

siatkowej przy obiekcie Domu Kultury w Halinowie. 

 

Kluby sportowe działające na terenie gminy Halinów: 

▪ KS Halinów, 

▪ Halinów Team, 

▪ Uczniowsko Młodzieżowy Klub Kulturalno-Sportowy “Pogoń” w Okuniewie, 

▪ Klub Jeździecki "Dworek", 

▪ Mińsko-Mazowiecki Klub Karate Kyokushin. 
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Turystyka i rekreacja 

 
Obszar Gminy Halinów znajduje się w obszarze Równiny Wołomińskiej, która jest częścią 

Niziny Środkowomazowieckej. Tereny leśne stanowią ok. 15% ogólnej powierzchni   Gminy.   

Na   terenie   Gminy   znajdują   się   obszary   przyrodniczo i krajobrazowo cenne: okazy 

drzew, które nie widnieją w Rejestrze Konserwatora Przyrody, chronione wydmy 

porośnięte borem sosnowym w północnej i południowej części Gminy, stawy i obszary 

bagienne zachowane w niezmienionej formie. W części południowej tereny leśne zostały 

wyłączone z procesów urbanizacyjnych, ale pozostawiono funkcje turystyczne celem 

zachowania walorów środowiska przyrodniczego. Urozmaicony krajobraz przyrodniczy 

Gminy rozległe kompleksy leśne, rzeki, stawy oraz obszary piaszczystych wydm stanowią 

niewątpliwy potencjał Gminy w zakresie rozwoju jej funkcji turystyczno-wypoczynkowych. 

 
Atrakcje Miasta i Gminy Halinów: 

 
▪ HALINÓW - ZESPÓŁ DWORSKO - PARKOWY DAWNEGO MAJĄTKU 

SKRUDA, 

▪ DŁUGA KOŚCIELNA - MOGIŁA POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH, 

▪ DŁUGA KOŚCIELNA - DZWONNICA Z XVIII W. PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. 

ANNY, 

▪ DŁUGA KOŚCIELNA - KAPLICA MARIAWICKA Z 1907 R., 

▪ DŁUGA KOŚCIELNA - STAWY HALINOWSKIE, 

▪ OKUNIEW - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI WYBUDOWANY 

W LATACH 1823-1835, 

▪ OKUNIEW - CMENTARZ PARAFIALNY I MOGIŁA ŻOŁNIERZY 

WALCZĄCYCH W 1920 R., 

▪ OKUNIEW - GŁAZ UPAMIĘTNIAJĄCY OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ, 

▪ OKUNIEW - RUINY PAŁACU ŁUBIEŃSKICH Z I POŁ. XIX W. ORAZ PARK 

Z POMNIKOWYMI DRZEWAMI, 

▪ CHOBOT - POMNIK KU CZCI LUDWIKA WALESIAKA – POWSTAŃCA 

STYCZNIOWEGO, 

▪ CHOBOT - ZABYTKOWA KAPLICZKA Z XIX W. 
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Rynek pracy 

 
Zgodnie z danymi GUS na koniec roku 2021, na terenie gminy Halinów pracowało 2 050 

mieszkańców gminy, w tym 45,26% wszystkich pracujących ogółem stanowiły kobiety, a 

54,74% mężczyźni. Na przestrzeni lat 2019-2020 ogólna liczba osób pracujących w 

gminie nieco wzrosła, natomiast w 2021 roku pozostaje na podobnym poziomie. 

 
Tabela 7. Liczba osób pracujących na terenie gminy Halinów w latach 2018-2021 

Liczba osób pracujących w gminie 

Pracujący ogółem: 

Rok 2018 2 050 osób pracujących 

Rok 2019 2 057 osób pracujących 

Rok 2020 2 250 osób pracujących 

Rok 2021 2 245 osób pracujących 

Kobiety 

Rok 2018 977 kobiet pracujących 

Rok 2019 964 kobiety pracujące 

Rok 2020 977 kobiet pracujących 

Rok 2021 1 016 kobiet pracujących 

Mężczyźni 

Rok 2018 1 073 mężczyzn pracujących 

Rok 2019 1 093 mężczyzn pracujących 

Rok 2020 1 273 mężczyzn pracujących 

Rok 2021 1 229 mężczyzn pracujących 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W 2021 roku ogółem w gminie zarejestrowano 244 osoby bezrobotne, w tym 134 kobiety 

oraz 110 mężczyzn. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności  w wieku 

produkcyjnym w 2021 roku wyniósł 2,40% (2,80% wśród kobiet i 2,10% wśród mężczyzn). 
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Ogółem Nowo zarejestrowane 

1730 1844 1902 1975 

139 204 174 141 

2017 2018 2019 2020 

Gospodarka 

 
W Gminie Halinów w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 975 

podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 664 stanowiły osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 141 nowych podmiotów, a 78 

podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (204) 

podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (136) w roku 2011. W tym samym 

okresie najwięcej (133) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, 

najmniej (77) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku. 

 

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w 

gminie Halinów najwięcej (113) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można 

stwierdzić, że najwięcej (1 928) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 

pracowników. 0,9% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, 

leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności 

deklarowało 23,8% (470) podmiotów, a 75,3% (1 488) podmiotów w rejestrze 

zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. 

 

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Halinów najczęściej 

deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.3%) oraz Budownictwo 

(14.8%). 

 

Na przestrzeni lat 2017-2020 obserwuje się stały wzrost ogólnej liczby zarejestrowanych 

podmiotów. 

 
Wykres 4. Podmioty gospodarcze w rejestrze REGON w latach 2017-2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Na podstawie powyższych danych można wnioskować, iż warunki do rozpoczynania i 

prowadzenia działalności gospodarczej są sprzyjające, a działania gminy w zakresie  

wspierania i rozwoju przedsiębiorczości przyczyniają się do poprawy stanu gospodarki 

lokalnej. 
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Ankietowani mieszkańcy zostali zapytani jakie negatywne zjawiska dostrzegają na 

terenie gminy w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Jak wynika z odpowiedzi najbardziej 

zauważalnym problemem jest bezproduktywne spędzanie czasu wolnego, a kolejno 

zaniedbanie wychowawcze oraz alkohol i papierosy. Wielu respondentów zwróciło 

również uwagę na demoralizację. Ankietowani mieli możliwość wpisania innych  negatywnych 

zjawisk w odniesieniu do dzieci i młodzieży na terenie gminy i tu głównie wymieniali brak 

miejsca na spędzanie czasu wolnego i rozwoju pasji (np. kół zainteresowań). 

 

Wykres poniżej przedstawia rozkład poszczególnych odpowiedzi respondentów. Każdy z 

ankietowanych mógł zaznaczyć trzy odpowiedzi, stąd suma jest większa niż 100%. 

 
Wykres 5. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzega Pani/Pan najczęściej? 

 

DIAGNOZA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA 

TERENIE GMINY HALINÓW 

Alkohol i papierosy 53,68% 

   

wychowawcze i rodziny zastępcze 

4,90% 

 3,54% 

Narkomania 9,26% 

86,10% 
 

Demoralizacja 24,25% 

Przemoc ze strony rodziców 2,45% 

Sieroctwo 0,54% 

    11,99% 

Zaniedbanie wychowawcze 56,95% 
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W    trakcie    badania    ankietowego    mieszkańcy    gminy     Halinów    wskazali co 

należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na terenie Gminy. 

Respondenci mieli możliwość wskazania pięciu obszarów stąd suma odpowiedzi jest wyższa 

niż 100,00%. 

 

Najwyższy odsetek badanych wskazał działania jakie należy zrobić, aby przeciwdziałać 

negatywnym zjawiskom na terenie Gminy to zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów 

(wskazane przez 65,40% badanych) oraz budowa przydrożnych chodników, przejść dla 

pieszych i oświetlenia (wskazane przez 49,32% badanych). 44,41% ankietowanych 

wskazało na inwestycje w infrastrukturę (drogową, wodociągową, kanalizacyjną, inną), 

34,60% na poprawę dostępności do opieki medycznej oraz ograniczenie bezrobocia i jego 

skutków, działania wspierające tworzenie miejsc pracy (wskazane przez 30,52% 

badanych). Następnie respondenci wskazali skuteczniejsze egzekwowanie zakazu 

sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom, młodzieży i osobom nietrzeźwym (29,43%), 

działania zmierzające do poprawy estetyki gminy (28,61%), organizowanie lokalnych 

programów wspierania mieszkańców np. stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 

(27,80%), poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych (26,43%) oraz walkę z patologiami 

społecznymi tj. narkomania, alkoholizm i inne środki psychoaktywne (26,16%). Kolejno 

organizację imprez integracyjnych mających na celu aktywizację mieszkańców np. pikniki 

rodzinne, itp. wskazane przez 25,89% ankietowanych, działania prowadzące do poprawy 

sytuacji na rynku pracy osób młodych w tym absolwentów poprzez organizowanie 

kursów i szkoleń pod kątem dostosowania ich do potrzeb rynku pracy wskazane przez 

20,44% badanych, budowa mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych 

wskazane przez 19,62% mieszkańców oraz szkolenia umożliwiające podniesienie lub 

zmianę kwalifikacji zawodowych długotrwale bezrobotnych (zwłaszcza w wieku 50+) 

wskazane przez 17,71% badanych. Pozostały odpowiedzi wskazywały na propagowanie 

idei wolontariatu i tworzenie warunków do jego działania (16,89%), aktywizację społeczną 

ludzi starszych (15,80%), wsparcie inicjatyw obywatelskich tj. fundacji i stowarzyszeń 

prowadzących działalność niezarobkową (14,99%), wsparcie pracodawców oraz 

przedsiębiorczości tj. doradztwo, szkolenia, system zachęt (14,71%), rozwijanie modelu 

wsparcia dla rodzin przeżywających kryzys i problemy opiekuńczo- wychowawcze z 

dziećmi poprzez upowszechnienie pomocy asystenta rodziny, rodzin wspierających itp. 

(13,35%), podejmowanie działań 
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profilaktycznych i edukacyjno-informacyjnych poświęconych przestępczości i jej skutkom 

(11,72%), Zwiększenie pomocy bezpośredniej osobom najuboższym (11,44%), 

tworzenie przyjaznych warunków do lokowania na terenie gminy działalności organizacji 

pozarządowych zajmujących się problemami pomocy rodzinie (8,72%) oraz promowanie i 

wpieranie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej tj. spółdzielnia socjalna, 

przedsiębiorstwa społeczne (6,81%). 

 
Tabela 8. Co Państwa zdaniem-należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na terenie 

Gminy 

Wartość procentowa działań jakie należy zrobić, aby przeciwdziałać 

negatywnym zjawiskom na terenie Gminy 

65,40% Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów 

49,32% Budowa przydrożnych chodników, przejść dla pieszych 

44,41% Inwestycje w infrastrukturę (drogową, wodociągową, 

kanalizacyjną, inną) 

34,60% Poprawę dostępności do opieki medycznej 

30,52% Ograniczenie bezrobocia i jego skutków, działania 

wspierające tworzenie miejsc pracy 

29,43% Skuteczniejsze egzekwowanie zakazu sprzedaży napojów 

alkoholowych dzieciom, młodzieży i osobom nietrzeźwym 

28,61% Działania zmierzające do poprawy estetyki gminy 

27,80% Organizowanie lokalnych programów wspierania 

mieszkańców (np. stypendia dla uzdolnionych dzieci) 

26,43% Poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych 

(likwidacja barier architektonicznych w instytucjach 

publicznych, ułatwienia transportowe) 

26,16% Walkę z patologiami społecznymi (narkomania, alkoholizm, 

inne środki psychoaktywne) 

25,89% Organizację imprez integracyjnych mających na celu 

aktywizację mieszkańców (np. pikniki rodzinne, itp.) 

22,07% Usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych 



42  

20,44% Działania prowadzące do poprawy sytuacji na rynku pracy 

osób młodych w tym absolwentów poprzez organizowanie 

kursów i szkoleń pod kątem dostosowania ich do potrzeb 

rynku pracy 

19,62% Budowa mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych 

17,71% Szkolenia umożliwiające podniesienie lub zmianę kwalifikacji 

zawodowych długotrwale bezrobotnych 

16,89% Propagowanie idei wolontariatu i tworzenie warunków do jego 

działania 

15,80% Aktywizację społeczną ludzi starszych 

14,99% Wsparcie inicjatyw obywatelskich (fundacji i stowarzyszeń 

prowadzących działalność niezarobkową) 

14,71% Wsparcie pracodawców oraz przedsiębiorczości (doradztwo, 

szkolenia, system zachęt) 

13,35% Rozwijanie modelu wsparcia dla rodzin przeżywających kryzys i 

problemy opiekuńczo- wychowawcze z dziećmi poprzez 

upowszechnienie pomocy asystenta rodziny, rodzin 

wspierających itp. 

11,72% Podejmowanie działań profilaktycznych 

11,44% Zwiększenie pomocy bezpośredniej osobom najuboższym 

(finansowej, rzeczowej, usługowej) 

8,72% Tworzenie przyjaznych warunków do lokowania na terenie 

gminy działalności organizacji pozarządowych zajmujących 

się problemami pomocy rodzinie 

6,81% Promowanie i wpieranie tworzenia podmiotów ekonomii 

społecznej (spółdzielnia socjalna, przedsiębiorstwa 

społeczne) 
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Ogólne warunki życia w gminie Halinów 32,43% badanych mieszkańców oceniło jako dobre. 

29,42% oceniło je jako raczej dobre, a 28,34% respondentów oceniło jako średnie. 

Kolejno 5,72% ankietowanych mieszkańców oceniło warunki jako bardzo dobre, 2,72% 

raczej złe, a 1,09% respondentów podsumowało warunki życia w gminie jako złe. Jedna 

osoba oceniała warunki życia w gminie bardzo źle. 

 
Wykres 6. Jak oceniają Państwo aktualne warunki w gminie? 

 

Złe 1,09% 

 28,34% 

Raczej złe 2,72% 

Raczej dobre 29,42% 

Dobre 32,43% 

Bardzo złe 0,27% 

Bardzo dobrze 5,72% 



44  

Problemy w obszarze pomocy społecznej 
 
Zgodnie z art. 2. 1. ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki    

społecznej    państwa,    mającą    na    celu    umożliwienie    osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie  pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

 

Zgodnie z Art.   3.   w/w   ustawy   Pomoc   społeczna   wspiera   osoby   i   rodziny w 

wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w 

warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest 

zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań 

zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do 

okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z 

pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w 

możliwościach pomocy społecznej. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie jest jednostką organizacyjną gminy, 

powołaną do wykonywania zadań samorządu gminnego, w szczególności z zakresu szeroko 

pojmowanej pomocy społecznej. 

 

Pomoc społeczna ma na celu "umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. (...) Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w 

wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w 

warunkach odpowiadających godności człowieka".11
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

11 MOPS Halinów 

https://mops.halinow.pl/strona-3332-pomoc_spoleczna.html
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Świadczeniami z pomocy społecznej realizowanymi przez Ośrodek są: 

▪ świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i zasiłek 

celowy specjalny, 

▪ świadczenia niepieniężne: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz   

niezbędnego   ubrania   osobom   tego   pozbawionym,   organizowanie i 

świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, praca socjalna, poradnictwo 

specjalistyczne, interwencja kryzysowa, sprawienie pogrzebu, wspieranie 

rodziny i współfinansowanie pieczy zastępczej, podejmowanie innych zadań z 

zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy; w tym 

tworzenie i realizacja programów osłonowych, diagnoza potrzeb oraz 

sprawozdawczość. 

Z danych przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie wynika, 

iż ogólna liczba osób korzystających ze świadczeń MOPS na przestrzeni lat 2020-2021 

zmalała. 

Tabela 9. Osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Osoby korzystające ze świadczeń MOPS 

Rok 2019 509 osób 

Rok 2020 550 osób 

Rok 2021 324 osoby 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Halinowie 

 
Według danych przekazanych przez MOPS w Halinowie liczba osób korzystających ze 

świadczeń pieniężnych w latach 2020 i 2021 znacznie zmalała, zmalała w tych latach 

również liczba osób korzystająca ze świadczeń niepieniężnych. 

 

Istotną formę wsparcia stanowi także pomoc socjalna, która jest ważnym zadaniem  własnym 

o charakterze obowiązkowym. Praca socjalna jest to działalność zawodowa mająca na celu 

pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania 

w środowisku. Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu 

rozwiązania lub wzmocnienia aktywności samodzielności życiowej. Prowadzona jest również 

ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy oraz koordynacji działań instytucji 

i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. W ramach 

pracy socjalnej pracownicy socjalni świadczą 
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pomoc w uzyskaniu różnych świadczeń między innymi: świadczeń emerytalno- rentowych 

świadczenia uzupełniającego, świadczeń rodzinnych, pisania wniosków itp. Pracę socjalną 

ciężko przedstawić jest w liczbach, tabelach, trudno jest ją opisać. Zajęcie to jest bardzo 

czasochłonne. Czasami jedna sprawa wymaga wykonania wielu telefonów, odwiedzenia wielu 

instytucji, współpracy z różnymi ludźmi i organizacjami. Podsumowując jest to jedno z 

najtrudniejszych zadań wyznaczonych przez ustawę o pomocy społecznej. 

 
Tabela 10. Liczba osób korzystających ze świadczeń przyznanych przez MOPS 

Rodzaje pomocy udzielanej przez MOPS 

Świadczenia pieniężne Rok 2019 326 osoby 

Rok 2020 319 osób 

Rok 2021 262 osoby 

Świadczenia niepieniężne Rok 2019 286 osób 

Rok 2020 341 osób 

Rok 2021 130 osób 

Pomoc udzielana w postaci pracy 

socjalnej 

Rok 2019 946 osób 

Rok 2020 883 osoby 

Rok 2021 591 osób 

Usługi opiekuńcze Rok 2019 71 276 zł 

Rok 2020 89 810 zł 

Rok 2021 77 940 zł 

Odpłatność za pobyt w domu 

pomocy społecznej 

Rok 2019 341 591 zł 

Rok 2020 332 627 zł 

Rok 2021 427 049 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Halinowie 



47  

Usługi opiekuńcze obejmują zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, nabywanie i 

dostarczanie produktów żywnościowych, przygotowywanie posiłków, podawanie leków, 

opiekę higieniczną polegającą na utrzymaniu higieny osobistej, porządku w mieszkaniu, u 

osób, które nie są do tego zdolne wykorzystując własne możliwości. 

 
Tabela 11.Liczba osób które skorzystały z usług opiekuńczych 

Liczba osób które skorzystały z usług opiekuńczych 

Rok 2019 9 osób 

Rok 2020 11 osób 

Rok 2021 8 osób 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS Halinów 

 

W roku 2021 najczęstszym powodem udzielania pomocy społecznej było ubóstwo, a 

kolejno niepełnosprawność, bezradność opiekuńczo-wychowawcza oraz długotrwała 

choroba. 

 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu: 

 
Niepełnosprawność 

▪ Rok 2019: 70 osób; 

▪ Rok 2020: 69 osób; 

▪ Rok 2021: 66 osób. 

 
Bezrobocie 

▪ Rok 2019: 43 osoby; 

▪ Rok 2020: 29 osób; 

▪ Rok 2021: 29 osób. 

 
Ubóstwo 

▪ Rok 2019: 108 osób; 

▪ Rok 2020: 94 osoby; 

▪ Rok 2021: 93 osoby. 

 
Bezradność opieki wychowawczej 

▪ Rok 2019: 82 osoby; 

▪ Rok 2020: 69 osób; 

▪ Rok 2021: 36 osób. 
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Długotrwała choroba 

▪ Rok 2019: 57 osób; 

▪ Rok 2020: 47 osób; 

▪ Rok 2021: 35 osób. 

 
Przemoc w rodzinie 

▪ Rok 2019: 1 osoba; 

▪ Rok 2020: 0; 

▪ Rok 2021: 0. 

 
Potrzeba ochrony macierzyństwa 

▪ Rok 2019: 21 osób; 

▪ Rok 2020: 11 osób; 

▪ Rok 2021: 8 osób. 

 
Bezdomność 

▪ Rok 2019: 6 osób; 

▪ Rok 2020: 5 osób; 

▪ Rok 2021: 9 osób. 

 
Alkoholizm 

▪ Rok 2019: 4 osoby; 

▪ Rok 2020: 3 osoby; 

▪ Rok 2021: 5 osób. 

 
Zdarzenia losowe 

▪ Rok 2019: 3 osoby; 

▪ Rok 2020: 3 osoby; 

▪ Rok 2021: 8 osób. 

 
Narkomania 

▪ Rok 2019: 0; 

▪ Rok 2020: 1 osoba; 

▪ Rok 2021: 3 osoby. 
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Trudność w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 

▪ Rok 2019: 1 osoba; 

▪ Rok 2020: 2 osoby; 

▪ Rok 2021: 2 osoby. 

 
Analizując dane przekazane przez MOPS w Halinowie liczba rodzin które korzystały z 

pomocy asystenta rodziny wzrosła na przestrzeni trzech ostatnich lat. 

 
Tabela 12. Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny: 

Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta 

rodziny: 

Liczba asystentów rodziny w gminie Rok 2019 2 asystentów 

Rok 2020 2 asystentów 

Rok 2021 2 asystentów 

Liczba rodzin  które korzystały z usług 

asystenta rodziny 

Rok 2019 25 rodzin 

Rok 2020 26 rodzin 

Rok 2021 30 rodzin 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Halinowie 

 
Tabela 13 Liczba wszczętych procedur w związku z procedurą „Niebieskie Karty” 

W związku z procedurą „Niebieskie Karty”: 

Wszczęcie procedur Rok 2019 29 procedur 

Rok 2020 22 procedury 

Rok 2021 24 procedury 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Halinowie 
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Bezrobocie 
 
Zgodnie z danymi GUS, w 2021 roku w gminie Halinów zarejestrowane były 244 osoby 

bezrobotne, w tym: 134 kobiety oraz 110 mężczyzn. Na przestrzeni lat 2020-2021 ogólna 

liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w gminie Halinów zmalała. 

 
Tabela 14. Stan bezrobocia rejestrowanego w gminie Halinów w latach 2018-2021 

Stan bezrobocia 

Bezrobotni zarejestrowani ogółem: 

Rok 2018 247 osób 

Rok 2019 223 osoby 

Rok 2020 335 osób 

Rok 2021 244 osoby 

Kobiety 

Rok 2018 132 kobiety 

Rok 2019 119 kobiet 

Rok 2020 165 kobiet 

Rok 2021 134 kobiety 

Mężczyźni 

Rok 2018 115 mężczyzn 

Rok 2019 104 mężczyzn 

Rok 2020 170 mężczyzn 

Rok 2021 110 mężczyzn 

Osoby długotrwale bezrobotne 

Rok 2018 133 osoby 

Rok 2019 118 osób 

Rok 2020 152 osoby 

Rok 2021 132 osoby 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu bezrobocia 

Zgodnie z danymi MOPS w Halinowie, na przestrzeni lat 2019-2021 zmalała liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia. 

 
Wykres 7. Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu bezrobocia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Halinowie 
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Bezdomność 
 
Według ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 roku osoba bezdomna to, 

osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw 

lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w 

rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu 

mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości 

zamieszkania. 

 

W nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku, po raz piąty przeprowadzono Ogólnopolskie 

badanie liczby osób bezdomnych, którego realizacja koordynowana była przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z badania wynika, że w Polsce z 

problemem bezdomności zmaga się ok 30 330 osób. Badanie pokazało również, iż 80% osób 

bezdomnych przebywa w różnego rodzaju placówkach, a pozostałe blisko 20% w 

miejscach niemieszkalnych tj. altany działkowe, garaże i pustostany. 

 

Analizując dane przekazane przez MOPS w Halinowie na przestrzeni ostatnich trzech lat 

liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezdomności zwiększyła się. 

 
Wykres 8 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezdomności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Halinów 

 

W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie, przy współpracy ze 

Stowarzyszeniem Alter-Ego, udzielał tymczasowego całodobowego schronienia w 

schronisku wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób 

bezdomnych z terenu gminy Halinów. W 2021 roku z takiej formy pomocy skorzystało 7 

osób. 
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Liczba osób korzystajacych z pomocy społecznej z powodu bezdomności. 
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Problem uzależnień od substancji psychoaktywnych 
 

Alkoholizm 

 
Według szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych co ósmy 

dorosły Polak nie pije w ogóle alkoholu. Ponadto większość osób pijących alkohol 

spożywa go w sposób, który nie powoduje negatywnych konsekwencji dla nich i dla osób z 

ich otoczenia. Jednak kilkanaście procent dorosłych Polaków spożywa alkohol 

problemowo. Szacuje się, że w grupie tej znajduje się ok. 900 tys. osób uzależnionych 

oraz ponad 2 mln osób pijących alkohol ryzykownie lub szkodliwie. Należy podkreślić, że 

grupa osób najwięcej pijących, stanowiąca 9% ogólnej liczby osób konsumujących alkohol, 

spożywa aż 43% całego wypijanego alkoholu.12 

 

Konkretna liczba osób uzależnionych od alkoholu jest trudna do ustalenia. Posługując się 

danymi szacunkowymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

można natomiast określić przybliżoną liczbę osób wśród danej populacji, u których mogą 

występować różne kategorie problemów alkoholowych. 

 
Tabela 15. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych 

Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych (dane 

szacunkowe) dla Polski 38,6 mln mieszkańców oraz Gmina Halinów 16 636 

mieszkańców 

Liczba osób uzależnionych od alkoholu Polska ok. 2% populacji 

Gmina Halinów ok. 333 osoby 

Dorośli żyjący w otoczeniu 
(współmałżonkowie, rodzice) 

alkoholika Polska ok. 4% populacji 

Gmina Halinów ok. 665 osób 

Dzieci wychowujące się w 

alkoholików 

rodzinach Polska ok. 4% populacji 

Gmina Halinów ok. 665 osób 

Osoby pijące szkodliwie Polska 5-7% populacji 

Gmina Halinów ok. 832 – 1 106 osób 

Ofiary przemocy   domowej   w z 

problemem alkoholowym 

rodzinach Polska 2/3 osób dorosłych oraz 

2/3 dzieci z tych rodzin 

Gmina Halinów ok. 222 osoby dorosłe i 443 

dzieci z tych rodzin 

Źródło: PARPA 

 

 
 
 
 
 
 

12 PARPA picie ryzykowne i szkodliwe 

http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/picie-ryzykowne-i-szkodliwe
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Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

 
Kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu gminnym odgrywa 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Halinowie. Komisja inicjuje 

i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

 

Celem działań jest ograniczenie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z 

podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększenie zdolności osób do radzenia 

sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie 

wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc 

rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. 

 

Dane z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazują, 

iż na przestrzeni lat 2020-2021 wzrosła liczba wniosków do Sądu w sprawie obowiązku 

leczenia odwykowego oraz liczba zleceń przeprowadzenia badania przez biegłych 

sądowych. W 2019 roku przeprowadzono najwięcej kontroli punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

 

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 
Posiedzenia GKRPA (ogółem): 

▪ Rok 2019: 6 posiedzeń; 

▪ Rok 2020: 3 posiedzenia ; 

▪ Rok 2021: 6 posiedzeń. 

 
Posiedzenia podkomisji interwencyjno- motywującej: 

▪ Rok 2019: 12 posiedzeń; 

▪ Rok 2020: 12 posiedzeń ; 

▪ Rok 2021: 12 posiedzeń. 

 
Przeprowadzone rozmowy motywujące: 

▪ Rok 2019: 23 rozmowy; 

▪ Rok 2020: 17 rozmów; 

▪ Rok 2021: 16 rozmów. 
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Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych: 

▪ Rok 2019: 21 kontroli; 

▪ Rok 2020: 12 kontroli; 

▪ Rok 2021: 15 kontroli. 

 
Wnioski o leczenie odwykowe: 

▪ Rok 2019: 26 wniosków; 

▪ Rok 2020: 18 wniosków; 

▪ Rok 2021: 13 wniosków. 

 
Zlecenia przeprowadzenia badania przez biegłych sądowych: 

▪ Rok 2019: 18 zleceń; 

▪ Rok 2020: 5 zleceń; 

▪ Rok 2021: 13 zleceń. 

 
Wnioski do Sądu w sprawie obowiązku leczenia odwykowego: 

▪ Rok 2019: 18 wniosków; 

▪ Rok 2020: 5 wniosków; 

▪ Rok 2021: 13 wniosków. 

 
Postanowienia w sprawie wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych: 

▪ Rok 2019: 20 postanowień; 

▪ Rok 2020: 38 postanowień; 

▪ Rok 2021: 30 postanowień. 

 
Szkolenia, w których uczestniczyli członkowie komisji: 

▪ Rok 2019: 0; 

▪ Rok 2020: 0; 

▪ Rok 2021: 0. 
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Tabela   16.   Działalność   Punktu   Konsultacyjno-Informacyjnego   Przeciw   Przemocy   w   Rodzinie w 

Halinowie 

Liczba osób korzystających z pomocy PKI 

Liczba osób korzystających z pomocy 

Punktu (ogółem) 

Rok 2019 94 osoby 

Rok 2020 91 osób 

Rok 2021 90 osób 

Osoby z problemem alkoholowym Rok 2019 68 osób 

Rok 2020 66 osób 

Rok 2021 65 osób 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GKRPA w Halinowie 

 

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia 

psychoedukacyjne dla osób dorosłych, dotkniętych problemem uzależnienia, 

współuzależnienia i przemocy domowej. Prowadzi również indywidualne i grupowe 

zajęcia psychoedukacyjne dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) zamieszkałych na 

terenie gminy Halinów. Zajęcia prowadzone były przez specjalistę psychoterapii 

uzależnień (osobę posiadającą certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nadany  przez 

PARP-ę). 

 

Świetlice: 

Liczba placówek: 0 

 
Grupy samopomocowe: 

▪ dla uzależnionych - 1 grupa 

▪ dla współuzaleznionych – 1 grupa 

 
Zgodnie z danymi MOPS w Halinowie, na przestrzeni lat 2020-2021 wzrosła liczba 

osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu. 

 
Wykres 9. Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Halinowie 
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42,20% 
35,70% 

16,10% 

6,00% 

wysoka  niska  

Narkomania 

 
„Narkomania staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem w Polsce. Aż co piąty  

nastolatek spróbował marihuany, co dziesiąty – amfetaminy, natomiast co piętnasty 

próbował heroiny. Zjawisko narkomanii jest coraz bardziej wszechobecne. Obowiązujące 

w Rzeczpospolitej normy prawne nakładają wiele sankcji karnych na osoby powiązane ze 

środowiskiem narkomanii: na dealerów narkotyków, osoby, które je przetwarzają, wytwarzają, 

czerpią zyski ze sprzedaży lub są ich posiadaczami. Normy te są często interpretowane 

jako jedne z najbardziej restrykcyjnych w   porównaniu   z   innymi   państwami   

Europy.   Zjawisko   narkomanii   to   jeden z najpoważniejszych problemów społecznych, 

a także chorób XXI wieku. Osób zarażonych wciąż przybywa i są to w głównej mierze 

osoby młode.”13
 

Dane pozyskane w trakcie diagnozy zagrożeń społecznych wskazują, iż skala problemu 

uzależnień na terenie Gminy według mieszkańców jest średnia tak odpowiedziało 

35,70% ankietowanych. Kolejno 26,10% badanych uznała, iż problem uzależnień na 

terenie Gminy jest wysoki, a 6,00% mieszkańców twierdzi, że jest niski. Pozostałe 42,20% 

badanych mieszkańców nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

 
Wykres 10. Jaka jest skala problemu uzależnień na terenie Gminy? 

 

 
 
 
 
 
 
 

13 Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 

Kielcach, Praca zbiorowa Zdrowie i jego uwarunkowania. Problem narkomanii i narkotyków w Polsce. 

Rozmiar trendy i zjawiska, Lublin 2017 

http://www.neurocentrum.pl/dcten/wp-content/uploads/nowak-starz_g3p1.pdf
http://www.neurocentrum.pl/dcten/wp-content/uploads/nowak-starz_g3p1.pdf
http://www.neurocentrum.pl/dcten/wp-content/uploads/nowak-starz_g3p1.pdf
http://www.neurocentrum.pl/dcten/wp-content/uploads/nowak-starz_g3p1.pdf
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Wykres 11 Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu narkomanii 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Halinowie 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

3 

1 

0 

2019 
2020 2021 

Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu narkomani 



59  

Problemy osób starszych, niepełnosprawność i długotrwała choroba 
 
Jak wiadomo osoby starsze są bardziej narażone na choroby, co często prowadzi także 

do niepełnosprawności. Starość wiąże się z niższą aktywnością i sprawnością fizyczną, a w 

konsekwencji często z marginalizacją osób starszych jako zbiorowości. W związku z 

migracją ludzi młodych wzrasta ilość osób starszych, samotnie mieszkających, które 

często wymagają opieki. Na terenie gminy zauważalny jest problem zapewnienia opieki, 

który z biegiem lat może narastać. W związku z tym konieczne jest dostosowanie 

infrastruktury usług społecznych do potrzeb zwiększającej się społeczności osób starszych 

w celu umożliwienia pozostawania jak najdłużej samodzielnymi w swoim miejscu 

zamieszkania i aktywnymi w życiu społecznym. 

 
Tabela 17. Podział mieszkańców ze względu na wiek 

Liczba mieszkańców 

Ogółem: 

Rok 2018 16 174 osoby 

Rok 2019 16 336 osób 

Rok 2020 16 438 osób 

Rok 2021 16 636 osób 

Osoby w wieku 0-17 lat: 

Rok 2018 3 750 osób 

Rok 2019 3 743 osoby 

Rok 2020 3 755 osób 

Rok 2021 3 821 osób 

Osoby w wieku 18-59 lat: 

Rok 2018 9 417 osób 

Rok 2019 9 480 osób 

Rok 2020 9 504 osoby 

Rok 2021 9 574 osoby 
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Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej 

choroby 

Osoby w wieku 60 lat i więcej: 

Rok 2018 3 007 osób 

Rok 2019 3 113 osób 

Rok 2020 3 179 osób 

Rok 2021 3 241 osób 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba to przesłanki do udzielania pomocy 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej, uprawniające między innymi do zasiłku okresowego, 

usług opiekuńczych, zasiłku pielęgnacyjnego czy świadczenia pielęgnacyjnego. 

 

Zgodnie z danymi MOPS w Halinowie, liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

z tytułu niepełnosprawności oraz liczba odbiorców pomocy społecznej z powodu 

długotrwałej choroby zmalała na przestrzeni lat 2019-2021. 

 
Wykres 12. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Halinowie 

 
Wykres 13. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MOPS w Halinowie 
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Ze świadczeń pomocy społecznej coraz częściej korzystają osoby w wieku 

senioralnym, wymagające opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogące 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Wzrastają zatem wydatki na domy pomocy 

społecznej oraz usługi opiekuńcze. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie po raz 4 bierze udział w programie 

rządowym „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Opieka wytchnieniowa to forma 

wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki osobie 

ze stwierdzoną formą niepełnosprawności w sytuacji, gdy jej opiekun, z uwagi na jakieś 

zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia jakichś codziennych spraw, 

nie może tej opieki sprawować samodzielnie. W 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało 18 

osób, w tym 3 dzieci do 16 roku życia oraz 15 osób niepełnosprawnych. Łączna liczba 

godzin usług opieki wytchnieniowej wyniosła 1782. Całkowity koszt świadczenia usług 

opieki wytchnieniowej na rok 2021 wyniósł : 70 934,65 zł. Program w całości został 

sfinansowany z Funduszu Solidarnościowego. W 2022 roku z programu „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2022 korzysta 4 dzieci do 16- go roku życia oraz 15 osób 

niepełnosprawnych. Całkowita kwota środków przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego 

na realizację programu wynosi: 166 464,00 zł. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie jest również realizatorem Programu 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który ma na celu 

zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu 

codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób 

niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej są formą wsparcia finansowaną w 

ramach poprzedniej edycji tego Programu (tj. 2020-2021) oraz Programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycje 2019-2020, 2021. Ilość uczestników-4; w tym 

1 dziecko do 16 roku życia i 3 osoby dorosłe. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie na rzecz osób niepełnosprawnych 

realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzi także Stowarzyszenie Na Rzecz  osób 

Niepełnosprawnych ,,KUBUŚ”. Stowarzyszenie co roku dostaje dotacje na pomoc i 

wspieranie rodzin dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną oraz umysłową. 
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Każdy uczestnik programu ma zaplanowany cykl zajęć rehabilitacyjnych. W celu 

dostosowania odpowiednich ćwiczeń do rodzaju dysfunkcji, zajęcia były poprzedzone  

konsultacją z lekarzem. Kolejna organizacja pozarządowa, która działa na terenie gminy 

Halinów na rzecz osób niepełnosprawnych jest Fundacja ,,Otwartych Serc”. Fundacja, 

dzięki dotacji z budżetu Gminy Halinów dowozi niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy 

Halinów do Specjalnej Szkoły Podstawowej ,,Otwartych Serc” w Sulejówku, co 

pozwala niepełnosprawnym uczniom realizować obowiązek szkolny. 

 

Gmina Halinów zwraca również koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich 

opiekunów do szkół oraz organizuje dodatkowo dowożenie dla niepełnosprawnych 

uczniów specjalny transport, aby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły. 

 

Aby wyjść naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, Rada Miejska w Halinowie  przyjęła 

uchwałę, która umożliwia organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób 

niepełnosprawnych, w przypadku imprez na rzecz osób niepełnosprawnych zwolnić z 

opłat za wynajem gminnych obiektów i urządzeń oświatowych. Jednostki organizacyjne 

Gminy Halinów są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

 

Gmina Halinów bierze udział w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, 

zwany dalej „programem osłonowym”, który jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają 

przed Gminą zachodzące procesy demograficzne. Jest również elementem lokalnej polityki 

społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu 

na wiek oraz stan zdrowia. Program jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19. Program jest również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony 

przed zakażeniem COVID-19. Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, które 

nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć podstawowych potrzeb, celowe 

jest podejmowanie różnego rodzaju działań. 

 

W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie już drugi rok brał udział w 

nowym programie „Wspieraj seniora”. Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w 

zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie 

epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w 

szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, 

w tym artykuły spożywcze, leki oraz środki higieny osobistej. Program 
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adresowany jest do seniorów, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem 

zakażenia Covid–19, osób poniżej 70 roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z 

zagrożeniem zakażenia Covid–19. MOPS poprzez realizację od listopada 2020 r. do 

31.12.2021 r. programu „Wspieraj Seniora” zapewnił wsparcie dla 55 Seniorów (50 

seniorów w wieku powyżej 70 lat, 5 seniorów poniżej 70 lat). 

 

Na terenie gminy Halinów działa Klub ,,Senior+”, gdzie funkcjonowanie w latach 2020- 

2021 zapewniało Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów ,,Jesienne Marzenia”, 

dzięki dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach projektu Senior+. 

Działanie Klubu ,,Senior+” ma na celu aktywizowanie seniorów oraz wsparcie ich w sferze 

zdrowotnej, kulturalnej i społecznej, a także edukacyjnej. Organizowane były spotkania 

integracyjne, zajęcia rehabilitacyjne, wyjazdy do teatru, wycieczki, zajęcia tematyczne 

typu malarstwo czy poezja. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie od stycznia 2019 roku jest realizatorem 

nowego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, który zapewnia pomoc 

zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które 

wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. „Posiłkiem w szkole i w 

domu” objęto dzieci uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz 

szkół ponadgimnazjalnych. Przyznano łącznie 2 391 posiłków dla 43 dzieci, na tę formę 

pomocy wydano: 21 324 zł. Ponadto udzielono wsparcia osobom starszym, 

niepełnosprawnym o niskich dochodach, dzieciom, które wychowują się w rodzinach 

znajdujących się w trudnej sytuacji. 

 

Instytucje wspomagające osoby niepełnosprawne na terenie gminy Halinów: 
 

Usługi świadczone przez Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim dla osób 

niepełnosprawnych: 

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy 

jako: 

 
▪ bezrobotny - to osoba, która posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie jest 

uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, 

zasiłku stałego. 



64  

▪ poszukujący pracy - to osoba, która oprócz ustalonej niepełnosprawności jest 

uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku 

stałego. 

Ponadto, osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako 

poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach 

takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 

▪ szkoleń; 

▪ stażu; 

▪ prac interwencyjnych; 

▪ przygotowania zawodowego dorosłych; 

▪ badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

▪ zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ; 

▪ finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ; 

▪ studiów podyplomowych; 

▪ szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych 

pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową; 

▪ bonu na zasiedlenie; 

▪ bonu szkoleniowego; 

▪ bonu stażowego. 

 
Dla osób niepełnosprawnych posiadających status „poszukującej pracy", a nie 

pozostających w zatrudnieniu, przewidziane są usługi urzędu pracy i instrumenty 

finansowane ze środków PFRON. Instrumenty te są adresowane bezpośrednio do osób 

niepełnosprawnych, jak też do ich pracodawców.14
 

 
 

 
 
 
 
 
 

14 PUP Mińsk Mazowiecki 

https://minskmazowiecki.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-niepelnosprawnych
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim - Zespół ds. 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

Realizacja zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

polega na: 

 
▪ opracowywaniu i realizacji, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, 

powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej i zatrudniania i przestrzegania 

praw osób niepełnosprawnych, 

▪ współpracy   z    instytucjami    administracji    rządowej    i    samorządowej w 

opracowywaniu i realizacji programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

▪ udostępnianiu na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz 

przekazywaniu właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu 

programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rocznej informacji 

z ich realizacji, 

▪ podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia skutków 

niepełnosprawności, 

▪ opracowywaniu i przedstawianiu planów zadań i informacji z prowadzonej 

działalności oraz ich udostępnianiu na potrzeby samorządu województwa, 

▪ współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz  

osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych 

osób, 

▪ współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych 

osób, 

▪ dofinansowaniu: kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów,   likwidacji   barier   architektonicznych,   w   komunikowaniu   się i 

technicznych, rehabilitacji dzieci i młodzieży, usług tłumacza języka migowego  lub 

tłumacza-przewodnika. 
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48,50% 

43,32% 

51,77% 

▪ przygotowywaniu sprawozdań rzeczowo – finansowych o zadaniach 

zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu środków.15
 

 
W trakcie badania ankietowego przeprowadzonego wśród dorosłych mieszkańców gminy 

Halinów wskazano kilka problemów, które ich zdaniem najbardziej dotykają osoby z 

niepełnosprawnościami. I tak, 51,77% badanych wskazało na bariery architektoniczne, a 

kolejno 48,50% na utrudnioną możliwość korzystania ze środków transportu, 43,32% na 

utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych, a 32,70% na izolację. 31,61% 

ankietowanych mieszkańców zwróciło uwagę na bezrobocie, 26,98% wskazało utrudniony 

dostęp do usług opiekuńczych, a 20,71% problemy psychologiczne. Według 11,17% 

badanych problemem z którym najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne to brak 

akceptacji w środowisku lokalnym. 

 

Wykres poniżej przedstawia rozkład poszczególnych odpowiedzi respondentów. Każdy z 

ankietowanych mógł zaznaczyć trzy odpowiedzi, stąd suma jest większa niż 100%. 

 
Wykres 14. Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne? 

 
Utrudniona możliwość korzystania ze 
środków transportu 

 

Bezrobocie  31,61% 

Brak akceptacji w środowisku lokalnym 11,17% 
 

Izolacja 
 

32,70% 

Problemy psychologiczne 20,71% 
 

Utrudniony dostęp do placówek   

rehabilitacyjnych 

Utrudniony dostęp do usług opiekuńczych 

Bariery architektoniczne 

 
26,98% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15 PCPR Mińsk Mazowiecki 

https://www.pcpr-minskmaz.pl/panstwowy-fundusz-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych
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73,57% 

17,17% 

0,27% 3,54% 5,45% 

tak raczej tak  raczej nie nie 

Ponadto 17,17% badanych mieszkańców przyznało, że oferta pomocy skierowana do osób 

niepełnosprawnych jest raczej niewystarczająca. Kolejno 5,45% ankietowanych uznało, iż 

oferta jest niewystarczająca, a 3,54% stwierdziło, iż oferta jest raczej wystarczająca. 

Tylko jedna osoba potwierdziła, iż oferta skierowana do osób z 

niepełnosprawnościami jest wystarczająca. Pozostałe 73,57% nie wyraziło 

jednoznacznej opinii w tym zakresie. 

 
Wykres 15. Czy oferta pomocy skierowana do osób niepełnosprawnych jest wystarczająca? 
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Ubóstwo 
 
Ubóstwo jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych problemów społecznych. 

Jest też ściśle powiązany z zagadnieniami marginalizacji i wykluczenia społecznego. 

Ubóstwo gospodarstw domowych w sposób szczególny uderza w wychowujące się 

w nich dzieci, ponieważ ogranicza i zagraża ich prawidłowemu rozwojowi i socjalizacji. 

Ubóstwo staje się poważnym problemem społecznym wtedy, gdy dotyczy znacznej części 

społeczeństwa. Skutki biedy nie rozciągają się jedynie na jednostki nią doświadczone, ale 

również - zwłaszcza w sytuacji jej trwałości i pokaźnego zasięgu - na resztę 

społeczeństwa, w tym również na tę dobrze sytuowaną pod względem materialnym. Rodzi 

ona bowiem wiele niekorzystnych zjawisk, począwszy od degradacji biologicznej i 

społecznej ubogich oraz ich rodzin, a skończywszy na zachowaniach patologicznych 

takich jak np. alkoholizm, narkomania oraz przestępczość. 

 
Ustawa o pomocy społecznej nie zawiera w swojej treści wyjaśnienia pojęcia ubóstwa.  

Wywnioskować można z niej, że ubóstwem jest posiadanie dochodu uprawniającego  do 

otrzymania pomocy społecznej, a zatem każda rodzina, w której dochód na osobę nie 

przekracza określonego kryterium dochodowego oraz każda osoba samotnie 

gospodarująca, której dochód nie przekracza określonego kryterium dochodowego, żyją 

w ubóstwie. 

 
Aby jednak uzyskać pomoc społeczną, oprócz ubóstwa w sytuacji życiowej wnioskodawcy 

musi wystąpić również co najmniej jedna z następujących okoliczności: sieroctwo, bezdomność, 

bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, 

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, trudność w integracji cudzoziemców, trudność w przystosowaniu 

do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i 

sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna lub inne okoliczności. 
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Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

Zgodnie z danymi MOPS w Halinowie, na przestrzeni lat 2019-2021 liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa zmalała. 

 
Wykres 16. Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Halinowie 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie od dnia 01.01.2020 r. jest realizatorem 

projektu pn. „Szansa na lepsze jutro”. W Projekcie bierze udział 14 osób (9 kobiet i 6 

mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i zagrożeniem społecznym. W tym także 6 osób 

niepełnosprawnych (3 kobiety i 3 mężczyzn). 

Głównymi założeniami Projektu „Szansa na lepsze jutro” jest integracja osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowana na aktywizację   

społeczno-zawodową    ze    szczególnymi   uwzględnieniem    osób z 

niepełnosprawnościami oraz osób korzystających z programu „Program Operacyjny  Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020”. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie od stycznia 2019 roku jest realizatorem 

nowego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, który zapewnia pomoc 

zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które 

wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program wspiera finansowo 

gminę Halinów w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w 

postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych. 

 

Ośrodek pozyskał również dla mieszkańców gminy Halinów żywność z Banku Żywności SOS 

w Warszawie, w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, za 

pośrednictwem Stowarzyszenia Alter-Ego. W 2021 roku w ramach programu FEAD w 

cykliczny sposób korzystały 168 osoby. Rodziny objęte pomocą 
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miały przydzielone comiesięczne paczki z żywnością, m.in. puszki mięsne, rybne, warzywa 

typu fasola, marchew, jabłka, makarony, ryż, miód, cukier, ciastka, mleko, olej, parówki, 

sałatki oraz wiele innych produktów. Wydano ok. 18 ton żywności. 
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Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

W   prawidłowo   funkcjonującej   rodzinie   dziecko   poznaje   właściwe   wartości i 

przygotowuje się do pełnienia ról społecznych. Niestety w dzisiejszych trudnych czasach 

rodzina narażona jest na szereg negatywnych zjawisk, które wpływają w większym lub 

mniejszym stopniu na jej dezorganizację. Wzrastające bezrobocie, wzrost bezdomności, 

zakresu ubóstwa społecznego oraz patologii społecznej stwarza zagrożenie dla 

funkcjonalności rodziny. Co za tym idzie, dysfunkcjonalny dom rodzinny stanowi źródło 

frustracji, co w konsekwencji może zaburzać jego rozwój biopsychiczny i społeczny. 

Dysfunkcjonalność w tym aspekcie może obejmować niepowodzenia w realizacji zadań 

wychowawczych, kryzys małżeński oraz niepowodzenia związane z niezaspokajaniem 

potrzeb dziecka.16 

 

Rolą rodziny jest zapewnienie dziecku opieki, gdyż z racji wieku nie jest ono w stanie 

samodzielnie sobie jej zapewnić oraz jego wychowanie w celu przygotowania dziecka do 

życia w społeczeństwie. Rodzina jednak nie zawsze prawidłowo wykonuje powyższe 

zadania, przepisy Ustawy o pomocy społecznej wskazują zwłaszcza na rodziny niepełne i 

wielodzietne. Bezradność występować może także w kwestii prowadzenia gospodarstwa 

domowego – problem z zapewnieniem żywności, odzieży, mieszkania itp. Bezradności tej nie 

należy jednak mylić z problemem posiadania przez rodzinę niewystarczających środków 

finansowych na zabezpieczenie tych potrzeb, gdyż w tym wypadku niezaspokojenie 

ich nie musi występować w parze z nieprawidłowym pełnieniem funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. O bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego powinno mówić 

się w odniesieniu do rodzin, które posiadają wystarczające środki finansowe na 

zabezpieczenie podstawowych potrzeb, lecz środkami tymi dysponują w nieodpowiedni 

sposób. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

16  Miśkowicz. M, Problemy współczesnej rodziny w dobie promowania wartości prorodzinnych, Łódź 

2013 
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Analizując szczegółowe dane MOPS w Halinowie z trzech ostatnich lat można zauważyć, 

iż liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności wychowawczej 

znacznie zmalała. 

 
Wykres 17. Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu bezradności opiekuńczo- wychowawczej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Halinowie 
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Przemoc w rodzinie 
 
Pojęcie przemocy w rodzinie jest bardzo obszerne i obejmuje wiele płaszczyzn. Jedną z 

definicji przemocy podaje Ustawa z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie, gdzie przemoc w rodzinie należy rozumieć jako: „jednorazowe albo 

powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste 

członków rodziny [*], w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty 

życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 

powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 

cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.17
 

Ponadto, przemoc w rodzinie występuje w różnych formach i przybiera różną postać. 

Najczęściej, kiedy mówimy o przemocy w rodzinie wyróżniamy jej dwa rodzaje jak: 

• przemoc czynną - kiedy to gniew, złość agresora skierowana jest wprost na 

ofiarę i podejmuje on przy tym działania krzywdzące fizycznie, psychicznie czy 

seksualnie. 

• przemoc bierną - gdzie dochodzi do różnego rodzaju zaniedbań (psychicznych, 

ekonomicznych, fizycznych czy seksualnych). 

 
Do najczęstszych form przemocy w rodzinie zalicza się: 

• przemoc fizyczną, czyli każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu 

fizycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawianie życia 

ofiary. 

• przemoc seksualną, czyli każde zachowanie mające na celu zmuszenie ofiary do 

podjęcia współżycia lub niechcianych zachowań seksualnych bądź 

zdeprecjonowanie jej seksualności. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

17 Informacje Niebieska Linia 

* Ustawa jako członka rodziny definiuje "osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub 

gospodarującą" 

http://www.niebieskalinia.pl/edukacja/podstawowe-informacje-o-przemocy/definicje/4114-przemoc-w-rodzinie-definicja-ustawowa


74  

• przemoc psychiczną, czyli każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie 

poczucia własnej wartości, wzbudzenie w ofierze strachu oraz pozbawianie jej 

poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem. 

• przemoc ekonomiczną,   czyli   każde   zachowanie,   którego   celem   jest 

ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. 18
 

 
Zasoby instytucjonalne działające na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie na terenie gminy: 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie realizując zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w różnych jej formach stale współpracuje z Policją, Sądem, 

kuratorem sądowym, pedagogami wszystkich placówek szkolnych, innymi instytucjami  oraz 

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpraca dotyczy 

poradnictwa, interwencji i wzajemnego wsparcia oraz uzupełnienia podejmowanych 

działań, a także bieżącego monitorowania problemu w środowiskach przez pracowników 

socjalnych. 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie 

Gminy Halinów 

 
Zespół Interdyscyplinarny został powołany uchwałą Nr XLVI/386/10 Rady Miejskiej w 

Halinowie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i 

organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez: 

▪ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

▪ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

▪ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 
 
 

 
 
 
 
 
 

18 Chańska W., Kępka A., Kuczyńska S., Nowakowska U., Przemoc w rodzinie a wymiar sprawiedliwości, 

Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2005 
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▪ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, 

▪ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

▪ realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 
Punkt Informacyjny do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 
W ramach działań podejmowanych przez Zespół interdyscyplinarny od dnia 05.09.2012 

roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczął swoją działalność Punkt 

Informacyjny do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oferujący wsparcie i informacje dla 

wszystkich osób doznających i stosujących przemoc. Informacji i pomocy udzielają 

pracownicy socjalni i policjanci mający bezpośredni kontakt z osobami i rodzinami 

uwikłanymi w przemoc. 

 

Analizując dane przekazane przez MOPS w Halinowie można zauważyć, iż liczba  rodzin 

objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego na przestrzeni lat 2019-2021 utrzymuje 

się na podobnym poziomie. 

 

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2019-2021 

 
Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego: 

▪ Rok 2019: 4 posiedzenia; 

▪ Rok 2020: 4 posiedzenia; 

▪ Rok 2021: 4 posiedzenia. 

 
Liczba rodzin objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego: 

▪ Rok 2019: 38 rodzin; 

▪ Rok 2020: 31 rodzin; 

▪ Rok 2021: 36 rodzin. 

 
Liczba osób objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego ogółem: 

▪ Rok 2019: 72 osoby; 

▪ Rok 2020: 57 osób; 

▪ Rok 2021: 68 osób. 
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Liczba kobiet objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego: 

▪ Rok 2019: 28 kobiet; 

▪ Rok 2020: 22 kobiety; 

▪ Rok 2021: 24 kobiety. 

 
Liczba mężczyzn objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego: 

▪ Rok 2019: 34 mężczyzn; 

▪ Rok 2020: 22 mężczyzn; 

▪ Rok 2021: 25 mężczyzn. 

 
Liczba dzieci objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego: 

▪ Rok 2019: 10 dzieci; 

▪ Rok 2020: 12 dzieci; 

▪ Rok 2021: 19 dzieci. 

 
Liczba utworzonych Grup Roboczych: 

▪ Rok 2018: 28 Grup Roboczych; 

▪ Rok 2019: 22 Grupy Robocze; 

▪ Rok 2020: 24 Grupy Robocze. 

 
Liczba posiedzeń Grup Roboczych: 

▪ Rok 2019: 47 posiedzeń; 

▪ Rok 2020: 43 posiedzenia; 

▪ Rok 2021: 42 posiedzenia. 

 
Liczba rodzin objętych pomocą Grup Roboczych: 

▪ Rok 2019: 38 rodzin; 

▪ Rok 2020: 31 rodzin; 

▪ Rok 2021: 36 rodzin. 

 
Liczba osób objętych pomocą Grup Roboczych ogółem: 

▪ Rok 2019: 72 osoby; 

▪ Rok 2020: 57 osób; 

▪ Rok 2021: 68 osób. 



77  

Liczba kobiet objętych pomocą Grup Roboczych: 

▪ Rok 2019: 28 kobiet; 

▪ Rok 2020: 22 kobiety; 

▪ Rok 2021: 24 kobiety. 

 
Liczba mężczyzn objętych pomocą Grup Roboczych: 

▪ Rok 2019: 34 mężczyzn; 

▪ Rok 2020: 22 mężczyzn; 

▪ Rok 2021: 25 mężczyzn. 

 
Liczba dzieci objętych pomocą Grup Roboczych: 

▪ Rok 2019: 10 dzieci; 

▪ Rok 2020: 12 dzieci; 

▪ Rok 2021: 19 dzieci. 

 
Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” była najwyższa w 2019 roku. 

Ponadto w 2020 roku liczba zakończonych procedur była najniższa na przełomie 

ostatnich trzech lat. 

 

Procedura „Niebieska Karta” w latach 2019-2021: 

 
Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart-A" przez pracowników 

socjalnych wszczynających procedurę: 

▪ Rok 2019: 1 „Niebieskich Kart-A”; 

▪ Rok 2020: 0 „Niebieskich Kart-A”; 

▪ Rok 2021: 2 „Niebieskich Kart-A”. 

 
Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart-C” przez członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego/ Grupy Robocze: 

▪ Rok 2019: 15 “Niebieskich Kart-C”; 

▪ Rok 2020: 23 “Niebieskich Kart-C”; 

▪ Rok 2021: 20 “Niebieskich Kart-C”. 
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Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart-D” przez członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego/ Grupy Robocze: 

▪ Rok 2019: 8 „Niebieskich Kart-D”; 

▪ Rok 2020: 22 „Niebieskich Kart-D”; 

▪ Rok 2021: 19 „Niebieskich Kart-D”. 

 
Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”: 

▪ Rok 2019: 38 rodzin; 

▪ Rok 2020: 26 rodzin; 

▪ Rok 2021: 36 rodzin. 

 
Liczba rodzin, wobec których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” w danym 

roku: 

▪ Rok 2019: 29 rodzin; 

▪ Rok 2020: 22 rodziny; 

▪ Rok 2021: 24 rodziny. 

 
Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” w przypadku ustania przemocy 

w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy w rodzinie: 

▪ Rok 2019: 21 zakończonych procedur; 

▪ Rok 2020: 15 zakończonych procedur; 

▪ Rok 2021: 19 zakończonych procedur. 

 
Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” po rozstrzygnięciu o braku 

zasadności podejmowania działań: 

▪ Rok 2019: 8 zakończonych procedur; 

▪ Rok 2020: 5 zakończonych procedur; 

▪ Rok 2021: 9 zakończonych procedur. 
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Ogólna liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, na przestrzeni lat 2020-2021 

wzrosła. Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety. Osoby dotknięte problemem przemocy 

najczęściej korzystają z pomocy w formie poradnictwa socjalnego, psychologicznego 

oraz zawodowego i rodzinnego. 

 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, (ogółem): 

▪ Rok 2019: 43 osoby; 

▪ Rok 2020: 35 osób; 

▪ Rok 2021: 44 osoby. 

 
Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie (kobiety): 

▪ Rok 2019: 25 kobiet; 

▪ Rok 2020: 22 kobiety; 

▪ Rok 2021: 22 kobiety. 

 
Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie (mężczyźni): 

▪ Rok 2019: 8 mężczyzn; 

▪ Rok 2020: 1 mężczyzna; 

▪ Rok 2021: 4 mężczyzn. 

 
Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie (dzieci): 

▪ Rok 2019: 10 dzieci; 

▪ Rok 2020: 12 dzieci; 

▪ Rok 2021: 18 dzieci. 

 
Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa psychologicznego: 

▪ Rok 2019: 49 osób; 

▪ Rok 2020: 30 osób; 

▪ Rok 2021: 24 osoby. 

 
Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa prawnego: 

▪ Rok 2019: 3 osoby; 

▪ Rok 2020: 4 osoby; 

▪ Rok 2021: 20 osób. 
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Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa socjalnego: 

▪ Rok 2019: 52 osoby; 

▪ Rok 2020: 23 osoby; 

▪ Rok 2021: 34 osoby. 

 
Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa zawodowego i rodzinnego: 

▪ Rok 2019: 50 osób; 

▪ Rok 2020: 29 osób; 

▪ Rok 2021: 6 osób. 

 
Tabela 18. Liczba szkoleń dla pracowników służb zajmujących się realizacją zadań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Liczba szkoleń 

Rok 2019 2 szkolenia 

Rok 2020 3 szkolenia 

Rok 2021 1 szkolenie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Halinowie 

 

Na przestrzeni lat 2020-2021 liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

z powodu przemocy pozostaje niezmienna. 

 
Wykres 18. Rodziny korzystające z pomocy finansowej MOPS z powodu przemocy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Halinowie 

 

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy na lata 2020-2023 w okresie od lipca 2021 do grudnia 2021 roku 

w ramach działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Halinowie oraz Zespół Interdyscyplinarny został przeprowadzony cykl warsztatów dla 

dzieci, młodzieży i rodziców z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych zjawiskiem 
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wystąpienia przemocy w rodzinie. W zajęciach wzięło udział łącznie 24 dzieci w wieku 6-15 

lat, z terenu gminy Halinów oraz 12 osób dorosłych. 

 

Jak wynika z diagnozy zagrożeń społecznych, ogółem 36,50% ankietowanych 

mieszkańców gminy Halinów zna rodziny lub słyszało o takich przypadkach w których 

stosowana jest przemoc, natomiast 63,50% badanych nie zna lub nie słyszało o 

przypadkach stosowania przemocy w rodzinie na terenie gminy. 

 
Wykres 19. Czy na terenie Gminy występuje zjawisko przemocy domowej? 
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ANALIZA MOCNYCH ORAZ SŁABYCH STRON, SZANS I ZAGROŻEŃ  
 
Analiza SWOT jest efektywną metodą pozwalającą na identyfikację słabych i silnych  stron 

sfery społecznej Gminy Halinów oraz szans i zagrożeń, jakie przed nią stoją. 

 

Analiza SWOT składa się z czterech grup czynników: 

▪ mocnych stron (z ang. strenghts) -uwarunkowań wewnętrznych, które stanową 

silne strony sfery społecznej i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej 

rozwojowi; 

▪ słabych stron (z ang. weaknesses) -uwarunkowań wewnętrznych, które 

stanowią słabe strony sfery społecznej i które nie wyeliminowane stanowić będą 

barierę jej rozwój; 

▪ szans (z ang. opportunities) -uwarunkowań zewnętrznych, które nie są 

bezpośrednio zależne od zachowania społeczności miasta, ale przy 

odpowiednio podętych przez nią działaniach, mogą sprzyjać rozwojowi sfery 

społecznej w Gminie Halinów; 

▪ zagrożeń (z ang. threats) -uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są 

bezpośrednio zależne od zachowania społeczności gminy, ale które mogą stanowić 

zagrożenia dla jej rozwoju. 

Analiza SWOT jest użytecznym instrumentem pozwalającym na wielowymiarową ocenę 

aktualnego stanu sfery społecznej w Gminie Halinów oraz stanowi adekwatny punkt 

wyjścia do definiowania pożądanych kierunków rozwoju. W ten sposób przedmiotowa   

analiza    ujawnia    również    obszary    wymagające    poprawy w funkcjonowaniu 

gminy, a także wskazuje na niezbędne działania, których podjęcie pomoże osiągnąć 

ustalone cele. 

 
W analizie SWOT dla Gminy Halinów uwzględniono takie obszary jak: 

1. ochrona zdrowia; 

2. pomoc społeczna; 

3. rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii; 

4. rynek pracy; 

5. edukacja, 

6. problemy osób starszych i niepełnosprawność. 
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OCHRONA ZDROWIA 

Mocne strony 

▪ Relatywnie dobry dostęp do podstawowej opieki medycznej - Centrum Medyczne 

ZANMED w Halinowie, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz 

Dzięcioł w Okuniewie oraz Centrum Medyczne Multi-Med w Hipolitowie. 

▪ Placówka świadcząca usługi w zakresie podstawowej ogólnej opieki stomatologicznej 

w ramach umowy z NFZ. 

▪ Placówka świadcząca usługi w zakresie rehabilitacji dzieci i dorosłych Centrum 

Rehabilitacji „Pod Dębami” w Halinowie. 

▪ Działalność trzech ogólnodostępnych aptek na terenie gminy. 

▪ Wystarczająco oceniana przez mieszkańców oferta gminy w zakresie opieki 

zdrowotnej. 

Słabe strony 

▪ Ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów. 

▪ Brak opieki całodobowej. 

▪ Niedostateczna wiedza społeczeństwa na temat profilaktyki i promocji zdrowia. 

Szanse 

▪ Wdrażanie unijnych standardów opieki zdrowotnej. 

▪ Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności opieki medycznej dla 

mieszkańców. 

▪ Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego ze środków Unii Europejskiej. 

▪ Prowadzenie działań profilaktycznych w obszarze zdrowia. 

Zagrożenia 

▪ Wyjazdy lekarzy specjalistów za granicę. 

▪ Brak zainteresowania profilaktyką i promocją zdrowia ze strony mieszkańców. 

▪ Zapaść służby zdrowia. 
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POMOC SPOŁECZNA 

Mocne strony 

▪ Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

▪ Wysokie kwalifikacje i doświadczenie pracowników MOPS. 

▪ Współpraca podmiotów realizujących zadania wspomagające pracę MOPS. 

▪ Zaangażowanie pracowników MOPS w działalność na rzecz problematyki społecznej. 

▪ Sprawny system udzielania świadczeń socjalnych (m.in. praca socjalna, świadczenia 

pieniężne). 

▪ Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego. 

▪ Działalność Punktu Informacyjnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

▪ Wsparcie asystenta rodziny. 

▪ Karta Dużej Rodziny. 

▪ Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020. 

▪ Realizacja projektu “Szansa na lepsze jutro”. 

▪ Udział w Programie „Posiłek w szkole i w domu”. 

▪ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

▪ Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

▪ Pozyskiwane fundusze ze środków Unii Europejskiej. 

Słabe strony 

▪ Często zmieniające się przepisy prawne, dużo dokumentacji a za mało czasu na pracę 

socjalną. 

▪ Brak specjalistów kompleksowo zajmujących się rodziną problemową np. psycholog 

dziecięcy. 

▪ Bierność klientów pomocy społecznej. 

▪ Nowe zadania ustawowe nakładane na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Szanse 

▪ Zwiększanie kompetencji osób zaangażowanych w realizację zadań w zakresie 

pomocy społecznej poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach. 

▪ Prowadzenie działań zapobiegających dysfunkcjom rodzin. 

▪ Efektywna praca socjalna. 

▪ Malejąca ogólna liczba rodzin i osób korzystających z pomocy MOPS. 

▪ Dostępność zewnętrznych źródeł finansowania. 
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Zagrożenia 

▪ Rosnąca liczba rodzin. 

▪ Powiększanie się dysfunkcji rodzinnych. 

▪ Zubożenie społeczeństwa. 

▪ Niewystarczające finansowanie pomocy społecznej. 

▪ Problem przemocy w rodzinie. 

▪ Problem alkoholizmu i uzależnień. 

▪ Niewystarczająca wiedza na temat problemów społecznych w gminie. 

 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII 

Mocne strony 

▪ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

▪ Dostęp do stałych środków finansowych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych. 

▪ Punkt wsparcia rodziny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 

▪ Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

▪ Grupy Samopomocowe dla uzależnionych i współuzależnionych. 

▪ Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Przeciw Przemocy w Rodzinie i osób 

uzależnionych. 

▪ Prowadzenie działań w obszarze profilaktyki uzależnień, ze szczególnym 

uwzględnieniem działalności profilaktycznej wśród dzieci szkolnych i młodzieży poprzez 

organizację m.in. różnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci tj. obozów, 

półkolonii, zimowisk, zajęć na basenie. 

▪ Zaangażowanie placówek oświatowych w działania profilaktyczne, informacyjne i 

edukacyjne w obszarze uzależnień wśród dzieci i młodzieży. 

▪ Działalność Stowarzyszeń na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin. 

Słabe strony 

▪ Skala problemu uzależnień na terenie gminy oceniona przez mieszkańców jako 

średnia (35,70%) i wysoka (16,10%). 

▪ Brak przychodni leczenia uzależnień. 

▪ Brak szkoleń dla członków GKRPA. 

▪ Brak świetlic środowiskowych na terenie gminy. 

▪ Współwystępowanie problemu alkoholizmu oraz przemocy w rodzinie. 
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Szanse 

▪ Zwiększanie kompetencji osób zaangażowanych w realizację zadań w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach. 

▪ Wzmożony monitoring sprzedaży alkoholu i papierosów. 

▪ Zwiększanie świadomości rodziców, nauczycieli i sprzedawców napojów alkoholowych na 

temat uzależnień poprzez uczestnictwo w prelekcjach, szkoleniach, spotkaniach 

profilaktycznych. 

▪ Zwiększanie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń uzależnieniami poprzez 

realizację programów, warsztatów profilaktycznych w szkołach. 

▪ Intensyfikacja działań informacyjnych w celu poszerzania wiedzy mieszkańców na 

temat instytucji pomocowych na terenie gminy dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

Zagrożenia 

▪ Brak organizacji pozarządowych działających w obszarze uzależnień. 

▪ Wzrost liczby osób, w stosunku do których istnieje potrzeba podjęcia działań 

interdyscyplinarnych. 

▪ Nasilenie skali zjawiska nielegalności sprzedaży napojów alkoholowych. 
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RYNEK PRACY 

Mocne strony 

▪ Potencjał demograficzny- znaczna liczba osób w wieku produkcyjnym. 

▪ Dostępność programów aktywizujących dla osób bezrobotnych. 

▪ Warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, a tym samym tworzeniu nowych 

miejsc pracy. 

▪ Efektywna współpraca pomiędzy władzami lokalnymi a organizacjami pozarządowymi, w 

zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej. 

▪ Działalność żłobka świadczącego opiekę dla dzieci do lat 3, co korzystnie wpływa na 

aktywizację zawodową kobiet. 

▪ Spadek bezrobocia na lokalnym rynku. 

Słabe strony 

▪ Spadek chęci do działania oraz zmian, w przypadku osób długotrwale bezrobotnych. 

▪ Zjawisko dziedziczenia bezrobocia. 

▪ Słaba oferta pracy dla osób niepełnosprawnych. 

▪ Niskie zarobki w stosunku do wysokości świadczeń socjalnych, co często zniechęca 

do podejmowania zatrudnienia. 

Szanse 

▪ Możliwość ograniczania bezrobocia dzięki środkom finansowym z funduszy 

zewnętrznych (m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej) 

▪ Upowszechnianie ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, usługach 

poradnictwa zawodowego i szkoleniach. 

▪ Rozwój nowych przedsiębiorstw na terenie gminy. 

▪ Realizacja programów pomocowych w ramach tarczy antykryzysowej w związku 

z COVID-19. 

Zagrożenia 

▪ Wzrost liczby osób bezrobotnych (m.in. z powodu pogorszenia sytuacji gospodarczej 

w wyniku pandemii COVID-19). 

▪ Wysokie koszty pracodawców. 

▪ Zjawisko nielegalnego zatrudnienia. 
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EDUKACJA 

Mocne strony 

▪ Zwarta i równomiernie rozmieszczona sieć przedszkoli oraz szkół podstawowych. 

▪ Wystarczająco oceniana przez mieszkańców oferta edukacyjna szkół na terenie gminy. 

▪ Wystarczająco oceniania przez mieszkańców dostępność przedszkoli na terenie 

gminy. 

▪ Dobrze rozwinięta baza sportowo- rekreacyjna rozwijająca kulturę fizyczną i 

zainteresowania sportowe wśród dzieci i młodzieży. 

▪ Działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży Cisowa 

Dolina. 

Słabe strony 

▪ Ograniczona ilość miejsc w placówkach świadczących opiekę dla dzieci do lat 3. 

▪ Brak wystarczającej oferty zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży. 

▪ Niewystarczająca oferta zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

▪ Brak szkół ponadpodstawowych na terenie gminy. 

Szanse 

▪ Prowadzenie działań mających na celu podnoszenie poziomu nauczania (szkolenia 

kadry pedagogicznej, doposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i 

edukacyjne). 

▪ Dostosowywanie do potrzeb i oczekiwań dzieci i młodzieży oferty spędzania czasu 

wolnego. 

Zagrożenia 

▪ Spadek poziomu nauczania (m.in. spowodowany koniecznością wprowadzenia nauki 

zdalnej w związku z sytuacją epidemiologiczną). 

▪ Niechęć do kontynuacji nauki po ukończeniu szkoły średniej. 
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PROBLEMY OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Mocne strony 

▪ Zaangażowanie    pracowników     MOPS     w     pomoc     osobom     starszym 

i niepełnosprawnym. 

▪ Dostrzeganie problemów osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku 

lokalnym. 

▪ Dostępność świadczeń   w   ramach   pomocy   społecznej   związanych z 

niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą (m.in. zasiłek okresowy, usługi 

opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne). 

▪ Funkcjonowanie Klubu „Senior+”. 

▪ Działalność Stowarzyszenia Na Rzecz osób Niepełnosprawnych „KUBUŚ”. 

▪ Działalność Fundacji „Otwartcyh Serc”. 

▪ Udział w Programie rządowym „Opieka wytchnieniowa -edycja 2022”. 

▪ Realizacja Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. 

▪ Udział w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów”. 

▪ Udział w Programie „Wspieraj Seniora”. 

▪ Dostępność programów aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób 

niepełnosprawnych. 

▪ Działalność Stowarzyszeń na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 

Słabe strony 

▪ Istniejące bariery architektoniczne. 

▪ Wykluczenie społeczne, samotność. 

▪ Niska aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, brak miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych. 

▪ Ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów, usług rehabilitacyjnych i opiekuńczych. 

▪ Ograniczona oferta w zakresie organizacji form czasu wolnego. 

▪ Utrzymujące się niekorzystne trendy demograficzne, skutkujące starzeniem się 

społeczeństwa. 

Szanse 

▪ Likwidowanie barier architektonicznych. 

▪ Zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych oraz opiekuńczych. 

▪ Realizacja programów aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych. 
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▪ Realizacja projektów, spotkań integracyjnych, angażujących osoby 

niepełnosprawne w życie społeczne. 

▪ Monitorowanie sytuacji i potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. 

▪ Wzrost świadomości społeczeństwa na temat sytuacji i potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Zagrożenia 

▪ Postępujący proces starzenia się społeczeństwa. 

▪ Niskie świadczenia pieniężne związane z niepełnosprawnością. 

▪ Niewystarczająca oferta wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

▪ Niski poziom kwalifikacji osób niepełnosprawnych. 

▪ Izolacja i brak akceptacji osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku 

lokalnym. 
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W trakcie badania ankietowego mieszkańcy gminy Halinów wskazali w jakim stopniu są 

zadowoleni z następujących warunków życia w Gminie. Respondenci mieli możliwość 

wskazania odpowiedzi w skali od 1 do 5, gdzie 1-oznacza bardzo niezadowolony(a), 2-

niezadowolony(a), 3-niezdecydowany(a), 4-zadowolony(a), 5- bardzo zadowolony(a). 

 

Najwyższy odsetek badanych wyraził niezadowolenie z warunków życia w gminie w 

zakresie organizacji czasu wolnego (wskazane przez 67,03% badanych), dostęp do oferty 

kulturalnej (wskazane przez 56,40% badanych) oraz możliwość znalezienia pracy, poziom 

zarobków (wskazane przez 55,32% badanych). Największe zadowolenie z warunków 

życia w gminie badani wskazali dostępność przedszkoli tj. 47,68%, kolejno wysoko 

ocenione były warunki mieszkaniowe (43,87%) oraz dostęp do Internetu i stan dróg (po 

40,60%). 

 
Tabela 19. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących warunków życia w Gminie? 

W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących warunków życia 

w Gminie? 

Organizacja czasu wolnego Bardzo niezadowolony(a) - 29,97% 

Niezadowolony(a) - 37,06% 

Niezdecydowany(a) - 22,62% 

Zadowolony(a) - 8,99% 

Bardzo zadowolony(a) - 1,36% 

Organizacja imprez cyklicznych na terenie 
Gminy 

Bardzo niezadowolony(a) - 13,62% 

Niezadowolony(a) - 31,06% 

Niezdecydowany(a) - 31,61% 

Zadowolony(a) - 20,44% 

Bardzo zadowolony(a) - 3,27% 

Dostęp do informacji na temat wydarzeń 

w Gminie 

Bardzo niezadowolony(a) - 7,36% 

Niezadowolony(a) - 25,07% 

Niezdecydowany(a) - 28,34% 

Zadowolony(a) - 31,61% 

Bardzo zadowolony(a) - 7,63% 

Dostęp do oferty kulturalnej Bardzo niezadowolony(a) - 19,62% 

Niezadowolony(a) - 36,78% 

Niezdecydowany(a) - 31,34% 

Zadowolony(a) - 10,90% 

Bardzo zadowolony(a) - 1,36% 
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Dostęp do Internetu Bardzo niezadowolony(a) - 10,90% 

Niezadowolony(a) - 19,35% 

Niezdecydowany(a) - 29,16% 

Zadowolony(a) - 30,25% 

Bardzo zadowolony(a) - 10,35% 

Poziom opieki społecznej Bardzo niezadowolony(a) - 7,36% 

Niezadowolony(a) - 22,34% 

Niezdecydowany(a) - 46,60% 

Zadowolony(a) - 20,98% 

Bardzo zadowolony(a) - 2,72% 

Dostęp do opieki zdrowotnej Bardzo niezadowolony(a) - 8,45% 

Niezadowolony(a) - 30,79% 

Niezdecydowany(a) - 28,07% 

Zadowolony(a) - 27,79% 

Bardzo zadowolony(a) - 4,90% 

Bezpieczeństwo publiczne Bardzo niezadowolony(a) - 7,08% 

Niezadowolony(a) - 22,89% 

Niezdecydowany(a) - 35,69% 

Zadowolony(a) - 29,97% 

Bardzo zadowolony(a) - 4,36% 

Stan dróg Bardzo niezadowolony(a) - 9,54% 

Niezadowolony(a) - 25,07% 

Niezdecydowany(a) - 24,80% 

Zadowolony(a) - 33,24% 

Bardzo zadowolony(a) - 7,36% 

Oferta edukacyjna szkół Bardzo niezadowolony(a) - 9,54% 

Niezadowolony(a) - 23,43% 

Niezdecydowany(a) - 29,70% 

Zadowolony(a) - 31,34% 

Bardzo zadowolony(a) - 5,99% 

Dostępność przedszkoli Bardzo niezadowolony(a) - 7,63% 

Niezadowolony(a) - 17,17% 

Niezdecydowany(a) - 27,52% 

Zadowolony(a) - 38,42% 

Bardzo zadowolony(a) - 9,26% 

Udział mieszkańców w życiu publicznym/ 
możliwość działania w organizacjach 

pozarządowych 

Bardzo niezadowolony(a) - 8,72% 

Niezadowolony(a) - 22,34% 

Niezdecydowany(a) - 48,77% 

Zadowolony(a) - 17,98% 

Bardzo zadowolony(a) - 2,18% 
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Możliwość znalezienia pracy, poziom zarobków Bardzo niezadowolony(a) - 21,53% 

Niezadowolony(a) - 33,79% 

Niezdecydowany(a) - 32,97% 

Zadowolony(a) - 11,17% 

Bardzo zadowolony(a) - 0,54% 

Warunki mieszkaniowe Bardzo niezadowolony(a) - 5,18% 

Niezadowolony(a) - 14,99% 

Niezdecydowany(a) - 35,97% 

Zadowolony(a) - 35,15% 

Bardzo zadowolony(a) - 8,72% 

Stan środowiska naturalnego Bardzo niezadowolony(a) - 12,53% 

Niezadowolony(a) - 26,43% 

Niezdecydowany(a) - 31,61% 

Zadowolony(a) - 23,98% 

Bardzo zadowolony(a) - 5,45% 
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MISJA I WIZJA ROZWOJU POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINY  
 

Wizja przyszłości gminy Halinów: 
 

Gmina Halinów dąży do wzmacniania rodzin, przeciwdziała 

różnym formom marginalizacji i wykluczenia społecznego, 

stwarza mieszkańcom warunki do rozwoju i podniesienia 

jakości ich życia. 

 
Gmina Halinów w oparciu o posiadane zasoby dąży do zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców oraz rozwiązywania problemów społecznych poprzez właściwe działania 

administracji samorządowej, stowarzyszeń i mieszkańców. Wspierając lokalne inicjatywy, w 

szczególności społeczne, kulturalne i edukacyjne dąży do integracji oraz aktywizacji 

społeczności lokalnej. 

 

Misja samorządu skupiona jest na wspieraniu rodziny, pomocy w rozwiązywaniu 

problemów związanych z uzależnieniami, przemocą domową, ubóstwem czy 

bezrobociem. Istotna jest także pomoc osobom starszym oraz niepełnosprawnym. 

Wypełnienie takiej misji wymaga wdrożenia celów strategicznych oraz operacyjnych wraz 

z kierunkami działań. Zostały one przedstawione w formie tabelarycznej. Do każdego celu 

operacyjnego wskazano kierunki działań zmierzające do jego realizacji, podmioty realizujące 

cel oraz prognozy zmian wynikające z ich realizacji. 
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CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ  
 
 

CEL STRATEGICZNY 1- Wsparcie rodziny 

CEL OPERACYJNY 
1.1 Pomoc rodzinom niepełnym, wielodzietnym, niewydolnym wychowawczo oraz opieka nad dzieckiem 

Lp. Kierunki działań Wskaźnik Jednostka miary Wartość wskaźników 
(liczbowo lub jako 

oczekiwany rezultat) 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
badania 

1. Edukacja rodzin skupiająca się na 
przekazywaniu właściwego 
modelu dotyczącego 
wypełniania ról rodzicielskich 

Liczba szkoleń oraz 
projektów 
skierowanych do 
rodziny 

szkolenie WZROST MOPS raz w roku 

2. Szkolenia pracowników 
bezpośrednio zaangażowanych w 
pracę na rzecz rodziny 

Liczba szkoleń 
pracowników 
bezpośrednio 
zaangażowanych w 
pracę na rzecz 
rodziny 

szkolenie WZROST MOPS raz w roku 

3. Udzielenie wsparcia rodzinom 
będącym w ciężkiej sytuacji 
materialnej z systemu pomocy 
społecznej, świadczeń 
rodzinnych 
i alimentacyjnych 

Liczba rodzin, które 
zostały objęte 
wsparciem z sytemu 
pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych i 
alimentacyjnych 

rodzina Wsparcie rodzinom 
będącym w ciężkiej 

sytuacji materialnej z 
systemu pomocy 

społecznej- na tym 
samym poziomie, 
spadek świadczeń 

rodzinnych i 
alimentacyjnych 

MOPS raz w roku 
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4. Organizowanie programów 

integracyjnych oraz 
szkoleniowych skierowanych 
dla rodzin dysfunkcyjnych, 
tworzenie grup 
samopomocowych 

- Liczba programów 
integracyjnych oraz 
szkoleniowych 
skierowanych dla 
rodzin dysfunkcyjnych 

program Na tym samym 
poziomie 

MOPS raz w roku 

- Liczba utworzonych 

grup 

samopomocowych 

grupa Na tym samym 
poziomie 

MOPS raz w roku 

5. Zapewnienie wsparcia asystenta 
rodziny dla rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo- wychowawczych 

Liczba rodzin, które 
ze względu na 
poprawę sytuację 
rodziny zakończyły 
pracę z asystentem 
rodziny 

rodzina WZROST MOPS raz w roku 

6. Organizowanie programów 
integracyjnych i szkoleniowych 
skierowanych do rodzin 
wielodzietnych oraz rodzin 
niepełnych; 

Liczba 
zorganizowanych 
programów 
integracyjnych dla 
rodzin wielodzietnych 
oraz niepełnych 

program WZROST MOPS raz w roku 

7. Realizacja programów/projektów 
obejmujących pomoc rodzinom 
mającym problemy w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
wychowawczych 

Liczba zrealizowanych 
programów/projektów 
obejmujących pomoc 
rodzinom mającym 
problemy w 
wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo- 
wychowawczych 

program Na tym samym 
poziomie 

MOPS raz w roku 
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8. Praca socjalna z rodzinami, w 

szczególności z rodzinami 
wymagającymi ochrony 
macierzyństwa lub 
wielodzietności oraz mającymi 
trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych 

- Liczba rodzin 
wielodzietnych 
objętych pracą 
socjalną 

rodzina WZROST MOPS raz w roku 

- Liczba rodzin 
mających trudności w 
wypełnianiu funkcji 
opiekuńczych- 
wychowawczych 
objętych pracą 
socjalną 

rodzina WZROST MOPS raz w roku 

9. Profilaktyka kryzysów 
występujących w różnych 
obszarach funkcjonowania 
rodziny-dostępność poradnictwa 
psychologicznego, 
rodzinnego i terapii rodzin 

-Liczba rodzin 
korzystających z 
poradnictwa 
psychologicznego, 
rodzinnego i terapii 
rodzin 

rodzina Na tym samym 

poziomie 

MOPS raz w roku 

10. Aplikowanie o fundusze unijne i 
ministerialne do realizacji 
programów wspierających 
funkcjonowanie rodziny. 

- Liczba aplikacji o 
fundusze unijne i 
ministerialne 

Fundusze WZROST UM raz w roku 

11. Realizacja Programu 
wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej 

Liczba 
zrealizowanych 
Programów 
wspierania rodziny i 
pieczy zastępczej 

Program Na tym samym 
poziomie 

MOPS raz w roku 
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1.2 Zapewnianie dzieciom oraz młodzieży właściwego dostępu do kształcenia i wszechstronnego rozwoju 

12. Podnoszenie jakości i warunków 
kształcenia w placówkach 
oświatowych m.in. poprzez 
doskonalenie kadr 
nauczycielskich, modernizację 
placówek i ich doposażenie w 
niezbędny sprzęt(w tym 
komputerowy) oraz programy 
edukacyjne 

Liczba nauczycieli i 
pedagogów szkolnych 
doskonalących swoje 
kwalifikacje zawodowe 

osoba Na tym samym 
poziomie 

Centrum 

Usług 

Wspólnych, 
jednostki 
oświatowe 

raz w roku 

13. Zapewnienie alternatywnych 
form spędzania czasu wolnego 
dla dzieci i młodzieży 
(poszerzenie oferty zajęć 
pozalekcyjnych, pozaszkolnych) 

Liczba inicjatyw 
(jednorazowych, 
stałych) z zakresu 
organizacji czasu 
wolnego dla dzieci i 
młodzieży 

inicjatywa Na tym samym 

poziomie 

UM, 

Gminne 
Centrum 
Kultury, 
Biblioteka 
Publiczna, 
jednostki 
oświatowe 

raz w roku 

14. Wyrównanie szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży 

Liczba dzieci 

i młodzieży 
korzystających z 
zajęć 
pozalekcyjnych na 
terenie placówek 
oświatowych 

osoba Na tym samym 
poziomie 

Centrum 

Usług 

Wspólnych, 
jednostki 
oświatowe 

raz w roku 
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15. Udoskonalenie narzędzi 

motywujących uczniów i 
nauczycieli do osiągania wysokich 
wyników edukacyjnych 

Liczba stypendiów 
naukowych uczniów 
szkół podstawowy 

inicjatywa WZROST Centrum 

Usług 

Wspólnych, 
jednostki 
oświatowe 

raz w roku 

16. Organizacja czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży z rodzin 
niewydolnych wychowawczo, 
niepełnych wielodzietnych poza 
placówkami szkolnymi. 

Liczba inicjatyw z 
zakresu organizacji 
czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży z 
rodzin 
wielodzietnych 

inicjatywa WZROST UM, 

Gminne 
Centrum 
Kultury, 
Biblioteka 

Publiczna 

raz w roku 

1.3 Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia oraz zdrowego stylu życia 

17. Promowanie zdrowia i 
prowadzenie profilaktyki 
zdrowotnej 

Liczba przedsięwzięć w 
zakresie promocji 
zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej 

przedsięwzięcie Na tym samym 
poziomie 

UM raz w roku 

18. Organizacja spotkań 

animacyjnych i aktywizacyjnych 

Liczba wydarzeń (np. 
imprez, festynów, 
spotkań) dla rodzin 

wydarzenie Na tym samym 
poziomie 

UM, 

Gminne 
Centrum 
Kultury, 
Biblioteka 
Publiczna, 
jednostki 
oświatowe 

raz w roku 
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CEL STRATEGICZNY 2- Przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu 

CEL OPERACYJNY 
2.1 Wsparcie dla osób i rodzin ubogich oraz zapewnienie im bezpieczeństwa socjalnego 

Lp. Kierunki działań Wskaźnik Jednostka 
miary 

Wartość wskaźników (liczbowo 
lub jako oczekiwany rezultat) 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
badania 

1. Udzielanie   wsparcia osobom 
będącym w ciężkiej sytuacji 
materialnej poprzez działanie 
pomocy finansowej Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

Liczba beneficjentów 
systemu pomocy 
społecznej objętych 
wsparciem z 
powodu ubóstwa 

rodzina WZROST MOPS raz w roku 

2. Monitorowanie 
bezpieczeństwa socjalnego 
mieszkańców w gminie 

Łączna liczba osób 
korzystających ze 
świadczeń z 
pomocy społecznej 

osoba Na tym samym poziomie MOPS raz w roku 

3. Zaspokajanie 
podstawowych potrzeb 
dzieci pochodzących z 
rodzin ubogich poprzez 
organizowanie dożywiania 

Liczba dzieci z 
rodzin ubogich 
objętych pomocą w 
formie dożywiania 

osoba WZROST MOPS, 

jednostki 

oświatowe 

raz w roku 

2.2 Wsparcie dla osób bezrobotnych 

4. Działalność informacyjna dla 
osób bezrobotnych o 
możliwościach 
pomocowych, dostępnych 
formach wsparcia 

- Liczba osób 
bezrobotnych 
objętych 
poradnictwem 
prawnym, pracą 
socjalną 

osoba WZROST PUP raz w roku 
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5. Budowanie sieci współpracy 

pomiędzy instytucjami i 
organizacjami 
pozarządowymi działającymi 
na rzecz rozwiązywania 
problemu 
bezrobocia 

Liczba 
zorganizowanych 
spotkań z 
pracodawcami 

spotkanie Na tym samym poziomie PUP raz w roku 

6. Szczególne wsparcie na 
rynku pracy osób: 
niepełnosprawnych, 
młodych dopiero 
wkraczających na rynek 
pracy, bezrobotnych po 50 
roku życia, długotrwale 
bezrobotnych oraz 
bezrobotnych, które utraciły 
zatrudnienie w wyniku 
pandemii Covid-19 

- Liczba 
opracowanych oraz 
realizowanych 
projektów 
dotyczących 
aktywizacji grup 
zagrożonych 

projekt Na tym samym poziomie Urząd 
Miejski w 
Halinowie 

raz w roku 

-Liczba osób 
długotrwale 
bezrobotnych 

osoba Na tym samym poziomie GUS raz w roku 

7. Doradztwo zawodowe 
(nauka umiejętnego 
wykorzystania własnych 
zasobów) 

Liczba osób 
korzystających z 
pomocy społecznej, 
która w skutek 
aktywizacji 
zawodowej podjęła 
zatrudnienie 

osoba SPADEK PUP raz w roku 
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8. Zatrudnienie bezrobotnych w 

ramach aktywnych form, 
przeciwdziałania bezrobociu 
(roboty publiczne, prace 
interwencyjne, prace 
społecznie użyteczne, staże, 
przygotowanie 
zawodowe itp.) 

Liczba zadań, 
inicjatyw 
zorganizowanych 
wspólnie z PUP 

inicjatywa Na tym samym poziomie Urząd 
Miejski w 
Halinowie 

raz w roku 

9. Udzielanie osobom i 
rodzinom dotkniętym 
bezrobociem wsparcia 
finansowego (zasiłki 
okresowe, zasiłki celowe) i 
rzeczowego 

Liczba osób 
bezrobotnych 
objęta wsparciem 
finansowym i 
rzeczowym 

osoba WZROST MOPS raz w roku 

10. Pomoc psychologiczna dla 

osób bezrobotnych, 

Liczba osób 
bezrobotnych 
korzystająca z 
pomocy 
psychologicznej 

osoba Na tym samym poziomie MOPS raz w roku 
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CEL STRATEGICZNY 3 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie 

Cel operacyjny 
3.1 Wsparcie dla osób i rodzin z problemami uzależnień 

Lp. Kierunki działań Wskaźnik Jednostka miary Wartość wskaźników 
(liczbowo lub jako 

oczekiwany rezultat) 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
badania 

1. Monitorowanie środowisk 
zagrożonych 
uzależnieniami 

Liczba beneficjentów 
systemu pomocy 
społecznej objętych 
wsparciem z powodu 
uzależnień 

rodzina SPADEK GKRPA raz w roku 

Liczba osób objętych pracą 
socjalną z powodu 
uzależnień 

osoba SPADEK MOPS raz w roku 

2. Działania edukacyjno- 
korekcyjne, terapeutyczne 
dla osób uzależnionych oraz 
motywowanie osób 
uzależnionych do podjęcia 
leczenia 

- Liczba osób skierowanych 

do GKRPA 

osoba SPADEK UM raz w roku 

- Liczba wniosków do Sądu o 
podjęcie leczenia 
uzależnień 

wniosek SPADEK UM raz w roku 
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3. Zapewnienie dostępu do 

pomocy terapeutycznej, 
rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od 
alkoholu/narkotyków 

- Liczba osób 
uzależnionych 
skierowanych na terapię 

osoba SPADEK UM raz w roku 

- Liczba beneficjentów 
systemu pomocy 
społecznej objętych 
wsparciem z powodu 
uzależnień; 

osoba SPADEK UM raz w roku 

4. Realizowanie programów 
profilaktyczno-edukacyjnych 
w klubach sportowych, 
szkołach, świetlicach 

Liczba realizowanych 
działań i programów 
profilaktycznych 

działanie/ 

program 

WZROST UM, 

jednostki 
oświatowe, 
Gminne 
Centrum 
Kultury 

raz w roku 

5. Podejmowanie działań 
mających na celu tworzenie 
grup wsparcia dla osób 
dotkniętych problemami 
uzależnień oraz dla 
współuzależnionych 

Liczba utworzonych grup 
wsparcia 

grupa SPADEK UM raz w roku 

6. Szkolenia dla pracowników 
socjalnych oraz członków 
GKRPA, realizujących 
zadania z zakresu 
przeciwdziałania 
problemom uzależnień 

Liczba zrealizowanych 
szkoleń dla pracowników 
służb realizujących 
działania w zakresie 
przeciwdziałania 
uzależnieniom 

szkolenie Na tym samym 

poziomie 

UM raz w roku 
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7. Promowanie profilaktycznej 

działalności (informacyjnej, 
edukacyjnej i szkoleniowej) 
obejmującej tematykę 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomanii 

Liczba realizowanych 
działań i programów 
profilaktycznych 

działanie/program WZROST UM, 

Gminne 
Centrum 
Kultury 

raz w roku 

3.2 Wsparcie dla rodzin, w których występuje problem przemocy w rodzinie 

8. Zwiększenie kompetencji 
pracowników służb 
zajmujących się realizacją 
zadań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie (szkolenia 
pracowników socjalnych, ZI, 
GKRPA) 

Liczba zrealizowanych 
szkoleń dla pracowników 
służb realizujących 
działania w zakresie 
przemocy w rodzinie 

szkolenie Na tym samym 
poziomie 

GKRPA raz w roku 

9. Zwiększenie skuteczności 
oraz dostępności pomocy dla 
ofiar przemocy w 
rodzinie 

Liczba założonych 

Niebieskich Kart 

karta SPADEK ZI raz w roku 

10. Zwiększanie dostępności 
pomocy terapeutycznej oraz 
rehabilitacyjnej dla sprawców 
przemocy w rodzinie 

Liczba osób korzystających z 
poszczególnych form 
pomocy w związku z 
problemem przemocy w 
rodzinie (m.in. poradnictwo 
psychologiczne, socjalne i 
rodzinne) 

osoba WZROST MOPS raz w roku 
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11. Zagwarantowanie ochrony 

oraz udzielenia pomocy 
osobom, które doświadczają 
przemocy w rodzinie (m.in. 
pomoc materialna, prawna, 
zapewnienie mieszkania lub 
opieki lekarskiej) 

Liczba beneficjentów 
systemu pomocy 
społecznej objętych 
wsparciem z powodu 
występowania przemocy w 
rodzinie 

osoba Na tym samym 
poziomie 

MOPS raz w roku 

12. Motywowanie sprawców 
przemocy do udziału w 
programie korekcyjno- 
edukacyjnym 

Liczba sprawców przemocy, 
którzy ukończyli program 
korekcyjno-edukacyjny 

osoba WZROST MOPS raz w roku 

13. Wsparcie dla dzieci z 
rodzin, w których obecny 
jest problem przemocy w 
rodzinie 

Liczba wniosków 
skierowanych do Sądu 
Rodzinnego o wgląd w 
rodzinę z powodu przemocy 

wniosek Na tym samym 
poziomie 

MOPS raz w roku 

14. Podejmowanie działań 
mających na celu tworzenie 
grup wsparcia dla osób 
dotkniętych problemami 
przemocy w rodzinie 

Liczba utworzonych grup 
wsparcia dla osób 
dotkniętych problemami 
przemocy 

grupa Na tym samym 
poziomie 

UM raz w roku 

15. Prowadzenie i udział w 
kampaniach edukacyjnych 
poświęconych tematyce 
przemocy w rodzinie 

Liczba kampanii 
edukacyjnych poświęconych 
tematyce 
przemocy w rodzinie 

kampania WZROST MOPS raz w roku 
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CEL STRATEGICZNY 4- Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych 

CEL OPERACYJNY 
4.1 Likwidacja barier architektonicznych i społecznych 

Lp. Kierunki działań Wskaźnik Jednostka 
miary 

Wartość wskaźników 
(liczbowo lub jako 

oczekiwany rezultat) 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
badania 

1. Monitorowanie sytuacji osób 
niepełnosprawnych i długotrwale 
chorych 

- Liczba beneficjentów 
systemu pomocy 
społecznej objętych 
wsparciem z powodu 
niepełnosprawności 

rodzina WZROST 

 
 

 
… 

MOPS raz w roku 

- Liczba beneficjentów 
systemu pomocy 
społecznej objętych 
wsparciem z powodu 
długotrwałej choroby 

rodzina WZROST MOPS raz w roku 

2. Wsparcie Klubu Seniora Liczba podopiecznych 
Klubu Seniora 

osoba Na tym samym 
poziomie 

Kierownik 

Klubu 

Senior+ 

raz w roku 

3. Podejmowanie działań mających na 
celu likwidację barier 
architektonicznych 

Liczba zrealizowanych 
inwestycji w celu likwidacji 
barier architektonicznych 

inwestycja WZROST UM raz w roku 

4. Udzielanie wsparcia finansowego i 
rzeczowego osobom starszym i 
niepełnosprawnym przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

Liczba osób starszych i 
niepełnosprawnych którym 
udzielono wsparcia 
finansowego i rzeczowego 

osoba WZROST MOPS raz w roku 
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5. Podejmowanie działań 

polegających na organizacji 
aktywnych form spędzania czasu 
wolnego przez osoby 
niepełnosprawne 

Liczba osób 
niepełnosprawnych 
uczestniczących w 
organizowanych formach 
czasu wolnego (imprezy, 
wycieczki, spotkania 
integracyjne) 

osoba WZROST Klub 
Senior+, 
Gminne 
Centrum 
Kultury, 

Biblioteka 
Publiczna 

raz w roku 

6. Poszerzenie oferty spędzania 

czasu wolnego dla osób starszych 

Liczba osób starszych 
uczestniczących w 
organizowanych formach 
czasu wolnego (imprezy, 
wycieczki, spotkania 
integracyjne) 

osoba WZROST Klub 
Senior+, 
Gminne 
Centrum 
Kultury, 

Biblioteka 
Publiczna 

raz w roku 

7. Zapewnienie pomocy 

psychologicznej dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin 

Liczba osób korzystających 

ze wsparcia 

psychologicznego 

osoba WZROST MOPS raz w roku 

8. Organizacja opieki dla osób 

starszych 

Liczba osób objętych 
usługami opiekuńczymi 
oraz specjalistycznymi 
usługami opiekuńczymi 

osoba WZROST MOPS raz w roku 

9. Podniesienie dostępności usług 
opiekuńczych dla osób starszych i 
niepełnosprawnych poprzez 
utworzenie na terenie gminy 
środowiskowego domu pomocy 

Liczba utworzonych 
środowiskowych domów 
pomocy na terenie Gminy 

ilość WZROST UM raz w roku 
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10. Wybudowanie lub zaadoptowanie 

na terenie gminy mieszkań 
chronionych, 

Liczba mieszkań 
chronionych na terenie 
gminy 

mieszkanie WZROST UM raz w roku 

4.2 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 

11. Organizacja opieki wytchnieniowej 

dla opiekunów osób 

niepełnosprawnych 

Liczba osób objętych 

programem opieki 

wytchnieniowej 

osoba WZROST MOPS raz w roku 

12. Zapewnienie pomocy 
psychologicznej dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin 

Liczba osób korzystających z 
poszczególnych form 
wsparcia (m.in. usług 
opiekuńczych, opieki 
wytchnieniowej, wsparcia 
psychologicznego) 

osoba WZROST MOPS raz w roku 

13. Realizacja projektów, które 
przewidują wsparcie na rynku 
pracy osób niepełnosprawnych 
(m.in. z PFRON). 

Liczba projektów , które 
przewidują wsparcie na 
rynku pracy osób 
niepełnosprawnych 

projekt WZROST MOPS 
PUP 

raz w roku 
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ZAKŁADANE REZULTATY REALIZACJI STRATEGII  
 
Zakłada się, że realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 

Halinów przyczyni się do: 

 

▪ stałej i pełnej diagnozy problemów społecznych i oceny stopnia zaspokojenia 

zdiagnozowanych potrzeb wraz z ich stałym monitoringiem; 

▪ wzrostu efektywności działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu; 

▪ wzrostu jakości życia lokalnej społeczności oraz atrakcyjności Gminy 

Halinów jako przyjaznej dla rodzin z dziećmi i seniorów; 

▪ zwiększenia udziału społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych w 

tworzeniu lokalnych rozwiązań poprawiających jakość życia; 

▪ poprawy dostępu do informacji o oferowanych usługach społecznych, w tym 

o charakterze specjalistycznym, skierowanych do różnych grup adresatów; 

▪ poprawy dostępności i wzrostu jakości usług kulturalnych; 

▪ budowania kapitału ludzkiego opartego na wiedzy oraz świadomego i 

aktywnego społeczeństwa; 

▪ wzmocnienia funkcji integracyjnych i społecznych mieszkańców. 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  
 
Środki finansowe na realizację poszczególnych celów zawartych w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Halinów, przeznaczane będą co roku, 

na podstawie planów budżetowych poszczególnych jednostek wyznaczonych do ich 

realizacji. Podstawowym źródłem finansowania działań będą środki pochodzące z budżetu 

gminy, jednak pełna realizacja Strategii nie będzie możliwa bez zewnętrznych źródeł 

finansowania. Zakłada się, iż środki na finansowanie poszczególnych działań w ramach 

Strategii pochodzić będą z następujących źródeł: 

 

▪ środków własnych budżetu gminy, 

▪ dotacji z budżetu państwa, 

▪ środków z funduszy krajowych, 

▪ środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

 
Tabela 20. Ramy finansowe Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Halinów na 

lata 2022-2026 

Lata realizacji Strategii Szacunkowa wielkość wydatków 

2022 rok 26 285 366 zł 

2023 rok 10 150 517 zł 

2024 rok 9 967 800 zł 

2025 rok 10 453 890 zł 

2026 rok 10 976 584 zł 

 

Przedstawione powyżej wartości finansowe mają jedynie charakter szacunkowy i będą  

aktualizowane corocznie w oparciu o dostępne środki budżetu gminy oraz dostępne środki 

zewnętrzne. 
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MONITORING I EWALUACJA STRATEGII  

 
Monitorowanie, a więc stała obserwacja oraz kontrola procesów i zjawisk opisanych w 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Halinów do 2025 roku jest 

koniecznym działaniem pozwalającym w sposób racjonalny ocenić jakość 

zaproponowanych zmian oraz sensowności ich wdrożenia. Celem monitoringu jest 

regularna ocena przyjętych założeń, osiąganych rezultatów i realizowanych działań. 

 
Proces monitorowania Strategii prowadzony będzie w sposób stały i ciągły poprzez 

następujące działania: 

▪ zbieranie i analizę danych ilościowych i jakościowych wybranych mierników 

oceny, 

▪ przygotowanie i przedkładanie corocznego raportu z przebiegu realizacji działań i 

projektów, 

▪ ocenę osiągniętych rezultatów, 

▪ ocenę aktualności strategii. 

 
Monitorowanie umożliwi bieżącą ocenę realizacji zaplanowanych kierunków działań lub też 

pozwoli na modyfikację i dokonywanie korekt w przypadku istotnych zmian 

społecznych, które mogą zaistnieć w wyniku, np. zmiany regulacji prawnych lub 

nasilenia niektórych problemów społecznych. Dane zebrane i opracowane w procesie 

monitoringu posłużą do ewaluacji Strategii, w tym m.in. oszacowanie możliwości zagrożeń, 

usprawnianie zarządzania, identyfikację słabych oraz mocnych stron czy wskazanie 

kierunków rozwoju i priorytetów działalności sektora publicznego. 

 
Bazą informacji statystycznej będą przede wszystkim dane GUS oraz dane 

gromadzone przez jednostki i instytucje zaangażowane bezpośrednio w realizacje 

działań w ramach Strategii m.in. Urząd Miejski w Halinowie, Miejski Ośrodek Pomocy  

Społecznej w Halinowie, Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim. 

 
Organem odpowiedzialnym za wdrażanie, monitoring oraz ewaluację Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Halinów będzie Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Halinowie. 
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ZMIANY W STRATEGII  
 
Wobec potencjalnych zmian zarówno w wymiarze ogólnokrajowym, regionalnym i 

lokalnym, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, niniejsza 

Strategia może ulec pewnym zmianom bądź uzupełnieniom w drodze stosownej 

Uchwały Rady Miejskiej w Halinowie. 

 
W szczególności Strategia może zostać zmieniona czy uzupełniona na wniosek 

Burmistrza lub Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie. 

Przesłankami do wprowadzenia zmian mogą być wnioski lub sugestie funkcjonujących w 

Gminie organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych, lub poszczególnym 

mieszkańców. 
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WNIOSKI I PODSUMOWANIE  
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Halinów jest dostosowana 

do zidentyfikowanych w procesie badawczym potrzeb społecznych. Planowane 

sposoby ich zaspokajania są kontynuacją istniejącego systemu wsparcia i tworzą 

możliwość jego uzupełnienia o nowe rozwiązania. 

 

Cele strategiczne i kierunki działań sformułowane zostały w oparciu o analizę systemu  

pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień i sytuację na 

lokalnym rynku pracy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych zakłada 

rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, szeroką współpracę z różnymi 

instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki 

społecznej. W myśl ustawy o pomocy społecznej, podejmowane działania powinny 

doprowadzić, w miarę możliwości, do życiowego usamodzielnienia się objętych nią  osób i 

rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem. W ramach wypracowanej strategii przyjmuje 

się podejście nastawione przede wszystkim na: wzmocnienie postaw aktywnych; 

wdrożenie modelu pomocy zintegrowanej; partnerskich działań instytucji i organizacji 

pozarządowych w stworzeniu lokalnego systemu rozwiązywania problemów 

społecznych. 
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