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IV. Analiza strategiczna  

Analiza strategiczna jest procesem łączącym etap diagnozy z częścią projekcyjną strategii. Założenia, 

cele strategiczne i wynikające z nich cele operacyjne wywodzić się będą ze zdiagnozowanych w 

gminie Brzeszcze, kluczowych problemów społecznych, do rozwiązania których należy dążyć poprzez 

modyfikację albo zmianę stanu niepożądanego na pożądany lub poprzez utrzymanie i polepszanie 

pozytywnie ocenianej sytuacji aktualnej. 

Uniwersalną, kompleksowa, skuteczną i przystępną jest analiza SWOT, która zostanie zastosowana w 

niniejszym opracowaniu. Akronim pochodzi od angielskich wyrazów: S – strengths, W – weaknesses, 

O -  opportunities, T – threats.  

 

Rysunek 2. Podział czynników na poszczególne grupy analizy SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Strategie rozwiązywania problemów społecznych. 

Podręcznik metodyczny”, cz. praktyczna, Fundacja PAN, Lublin 2020,  s.123  
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Silne strony - wewnętrzne, 

będące do dyspozycji gminy, 

unikatowe zasoby, 

umiejętności lub inne aspekty 

odróżniające daną jednostkę 

samorządu terytorialnego od 

innych jednostek  

W 

Słabe strony – wszystkie 

aspekty funkcjonowania 

gminy, zasoby i  czynności, 

które ograniczają jej 

sprawność i blokują rozwój 

T 

Zagrożenia – negatywne 

czynniki tych obszarów na 

zewnątrz gminy, nad którymi 

nie ma kontroli, a wpływają 

na jej funkcjonowanie  

O 

Szanse – pozytywne czynniki 

w otoczeniu, które wpływają 

na funkcjonowanie gminy, 

nad którymi nie ma kontroli 



 

Dla zaprezentowania siły oddziaływania poszczególnych czynników na możliwości rozwiązywania 

problemów w obrębie dziedzin planowania strategicznego przyjęto następującą skalę: 

1. W odniesieniu do silnych stron i szans: 

1.1 brak oddziaływania czynnika: 0 

1.2 słabe pozytywne oddziaływanie czynnika: 1 

1.3 przeciętne pozytywne oddziaływanie czynnika: 2 

1.4 silne pozytywne oddziaływanie czynnika: 3 

2. W odniesieniu do słabych stron i zagrożeń: 

2.1 silne negatywne oddziaływanie czynnika: - 3 

2.2 przeciętne negatywne oddziaływanie czynnika: - 2 

2.3 słabe negatywne oddziaływanie czynnika:  -1 

2.4 brak oddziaływania czynnika: 0 

 

WSPARCIE RODZINY 

NAZWA CZYNNIKA SIŁA ODDZIAŁYWANIA 

0 1 2 3 

SILNE STRONY Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej     

Punkt konsultacyjno – terapeutyczny      

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna     

Gminne świadczenia na rzecz rodziny (bon żłobkowy)     

Gminne publiczne szkoły podstawowe i przedszkola     

Wydarzenia społeczne i kulturalne     

SZANSE Ustawowe uregulowania w zakresie tworzenia 
warunków umożliwiających realizację działań na 
rzecz wspierania rodzin przeżywających trudności w 
pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 
(m.in.: asystent rodziny, placówki wsparcia 
dziennego trzech formach: opiekuńczej, 
specjalistycznej i podwórkowej, rodzicielstwo 
zastępcze) 

    

Programy rządowe w zakresie wsparcia finansowego 
dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla 
gminnego, na rzecz asystentów rodzin  

    

Włączenie organizacji pozarządowych w realizację 
zadań na rzecz wspierania rodziny (placówka 
wsparcia dziennego) 

    

Sektor prywatny w realizacji działań na rzecz 
wspierania rodziny (żłobek, klub dziecięcy) 

    

Sektor prywatny w realizacji zadań w zakresie 
ochrony zdrowia (NZOZ „Vita” Brzeszcze, NZOZ 
„Moja Przyjazna Poradnia”, NZOZ „REMEDIUM”) 

    

Ustawowe uregulowania w zakresie tworzenia 
warunków umożliwiających realizację działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów wynikających z uzależnień 

    

Rejon działania poradni psychologiczno – 
pedagogicznej obejmujący gminę 

    



Powiatowy zespół szkół zawodowych i 
ogólnokształcących 

    

Pomoc finansowa z systemu zabezpieczenia 
społecznego 

    

NAZWA CZYNNIKA SIŁA ODDZIAŁYWANIA 

-3 -2 -1 0 

SŁABE STRONY Przeobrażenia modelu i funkcji rodziny (rozwody i 
separacje, związku kohabitacyjne, samotne 
rodzicielstwo, rodziny zrekonstruowane) 

    

Autonomizacja członków rodziny zmniejszająca jej 
spójność, prowadząca do konfliktów i rozpadu  

    

Rosnąca liczba dzieci przejawiających zaburzenia 
zachowania oraz ich znamiona 

    

Brak woli rodziców do podejmowania aktywności 
mającej na celu poprawę funkcjonowania rodziny 

    

ZAGROŻENIA  Zmiany obyczajowe i kulturowe w obszarze rodziny     

Ograniczona ilość rodzin chętnych do podejmowania 
rodzicielstwa zastępczego 

    

Zagrożenia w obszarze wykorzystywania technologii 
informacyjno – komunikacyjnych z zastosowaniem 
Internetu przez dzieci i młodzież 

    

Niepełnosprawność, ciężka lub przewlekła choroba 
członka rodziny 

    

Pandemia COVID-19     

Konflikt zbrojny w państwie ościennym     

 

PRZECIWDZIALANIE UZALEŻNIENIOM 

NAZWA CZYNNIKA SIŁA ODDZIAŁYWANIA 

0 1 2 3 

SILNE STRONY Gminna komisja do spraw rozwiązywania 
problemów alkoholowych 

    

Punkt konsultacyjno – terapeutyczny      

Zespół interdyscyplinarny     

SZANSE Ustawowe uregulowania w zakresie tworzenia 
warunków umożliwiających realizację działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów wynikających z uzależnień  

    

Ustawowe uregulowania w zakresie tworzenia 
warunków umożliwiających realizację działań na 
rzecz wspierania rodzin przeżywających trudności w 
pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych 

    

Włączenie organizacji pozarządowych w realizację 
zadań na rzecz profilaktyki uzależnień i działań 
naprawczych 

    

Sektor prywatny w realizacji zadań w zakresie 
ochrony zdrowia (poradnia leczenia uzależnień od 
alkoholu) 

    

Placówki leczenia uzależnień w miejscowościach 
ościennych (nie obowiązuje rejonizacja)  

    



Pedagogika podwórkowa, streetworking dla dzieci i 
młodzieży 

    

NAZWA CZYNNIKA SIŁA ODDZIAŁYWANIA 

-3 -2 -1 0 

SŁABE STRONY Łatwa dostępność substancji psychoaktywnych 
(alkoholu, narkotyków, leków) 

    

Mało atrakcyjny i nietransparentny sposób 
prowadzenia profilaktyki uzależnień  

    

Szkody zdrowotne, społeczne i materialne       

ZAGROŻENIA  Agresywny rozwój rynku substancji nielegalnych i ich 
marketingu wśród potencjalnych konsumentów  

    

Zwyczaje oraz wzorce konsumpcji alkoholu i 
wyobrażenia o piciu 

    

Używanie eksperymentalne substancji 
psychoaktywnych 

    

Rówieśnicze  popularyzowanie środków 
psychoaktywnych 

    

Przyzwolenie społeczne na powszechność palenia 
papierosów 

    

 

OSOBY STARSZE, W TYM SAMOTNE  

NAZWA CZYNNIKA SIŁA ODDZIAŁYWANIA 

0 1 2 3 

SILNE STRONY Dzienny dom pomocy     

Uniwersytet trzeciego wieku     

Gminny program osłonowy „Teraz seniorzy”     

Psycholog     

Podmiot ekonomii społecznej - Polski Związek 
Emerytów i Rencistów 

    

Wydarzenia społeczne i kulturalne     

SZANSE Usługi opiekuńcze     

Programy rządowe w zakresie wsparcia działań na 
rzecz seniorów niesamodzielnych, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla 
gminnego (np. Korpus Wsparcia Seniorów, Opieka 
75+) 

    

Włączenie organizacji pozarządowych w realizację 
zadań na rzecz wspierania seniorów (dzienny dom 
pomocy) 

    

Sektor prywatny w realizacji działań na rzecz 
wspierania seniorów (rodzinny dom seniora, 
ochrona zdrowia – poradnia geriatryczna) 

    

Domy pomocy społecznej dla osób wymagających tej 
formy wsparcia 

    

Pomoc finansowa z systemu zabezpieczenia 
społecznego 

    

NAZWA CZYNNIKA SIŁA ODDZIAŁYWANIA 

-3 -2 -1 0 

SŁABE STRONY Wzrost liczby osób starszych niesamodzielnych lub z 
ograniczoną samodzielnością  

    



Ograniczone możliwości rodzin w zakresie 
zabezpieczenia potrzeb osób starszych, 
niesamodzielnych lub brak zaangażowania rodziny  

    

Unikanie przez osoby zobowiązane współudziału w 
pokrywaniu kosztów pobytu członka rodziny w domu 
pomocy społecznej 

    

Samotność osób starszych     

Brak zespołu leczenia środowiskowego (psychiatria)     

Ograniczone możliwości finansowe gminy w zakresie 
zaspokajania rosnącego popytu na usługi 
profesjonalnej opieki nad osobami starszymi 

    

ZAGROŻENIA  Wysoki miesięczny koszt utrzymania w domach 
pomocy społecznej 

    

Dochody osób starszych niewystarczające na 
zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb 
życiowych 

    

Długi czas oczekiwania na miejsce w zakładzie 
opiekuńczym 

    

 

 

OSOBY DŁUGOTRWALE I CIĘŻKO CHORE, W TYM CHORE PSYCHICZNE  

NAZWA CZYNNIKA SIŁA ODDZIAŁYWANIA 

0 1 2 3 

SILNE STRONY Psycholog/psychoterapeuta     

Filia powiatowego środowiskowego domu 
samopomocy na terenie gminy 

    

SZANSE Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

    

Porozumienie międzygminne w zakresie świadczenia 
usług przez środowiskowy dom samopomocy w innej 
miejscowości 

    

Sektor prywatny w realizacji zadań w zakresie 
ochrony zdrowia (NZOZ „Vita” Brzeszcze, NZOZ 
„Moja Przyjazna Poradnia”, NZOZ „REMEDIUM”) 

    

Pomoc finansowa z systemu zabezpieczenia 
społecznego 

    

NAZWA CZYNNIKA SIŁA ODDZIAŁYWANIA 

-3 -2 -1 0 

SŁABE STRONY Niewystarczający dostęp do lekarzy specjalistów oraz 
do rehabilitacji leczniczej 

    

Brak zespołu leczenia środowiskowego (psychiatria)     

Długi czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne i 
rehabilitacyjne 

    

Ograniczone możliwości finansowe gminy w zakresie 
zaspokajania potrzeb na usługi profesjonalnej opieki 
nad osobami ciężko i długotrwale chorymi  

    

ZAGROŻENIA  Długi czas oczekiwania na miejsce w zakładzie 
opiekuńczym 

    



Dochody osób chorych niewystarczające na 
zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb w 
związku z wydatkami wynikającymi ze stanu zdrowia 

    

 

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH OPIEKUNOWIE 

NAZWA CZYNNIKA SIŁA ODDZIAŁYWANIA 

0 1 2 3 

SILNE STRONY Pomoc prawna i psychologiczna     

Podmiot ekonomii społecznej – Stowarzyszenie 
Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 
„Olimp” 

    

Liderzy społeczni poszukujący nowych rozwiązań (np. 
inicjatywa w sprawie budowy dziennego ośrodka dla 
osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną 
w Jawiszowicach)  

    

SZANSE Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

    

Programy rządowe w zakresie wsparcia działań na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla 
gminnego (np. Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej) 

    

Programy rządowe w zakresie wsparcia działań na 
rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego szczebla gminnego (np. Opieka 
wytchnieniowa) 

    

Pomoc finansowa z systemu zabezpieczenia 
społecznego 

    

Dofinansowania z PFRON (turnusy rehabilitacyjne, 
zakup przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych) 

    

Podmioty ekonomii społecznej i podmioty ekonomii 
solidarnej w realizacji zadań na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami (świetlica terapeutyczna, 
WTZ) 

    

NAZWA CZYNNIKA SIŁA ODDZIAŁYWANIA 

-3 -2 -1 0 

SŁABE STRONY Brak zespołu leczenia środowiskowego (psychiatria)     

Brak ośrodka wsparcia dla osób z 
niepełnosprawnościami generującymi konieczność 
stałej, długotrwałej opieki lub pomocy innych oraz 
stałego współudziału w procesie leczenia, 
rehabilitacji i edukacji  

    

Ograniczone możliwości finansowe gminy w zakresie 
zaspokajania potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
i ich opiekunów 

    

ZAGROŻENIA  Ograniczona dostępność refundowanego sprzętu 
ortopedycznego oraz kryteria refundacji 

    



Ograniczona dostępność refundowanej rehabilitacji 
leczniczej i leczenia specjalistycznego 

    

Wysokie ceny sprzętu ortopedycznego i 
rehabilitacyjnego, rehabilitacji leczniczej, leczenia 
specjalistycznego 

    

Dochody rodzin osób z niepełnosprawnościami 
niewystarczające na zaspokojenie wszystkich 
podstawowych potrzeb w związku z wydatkami 
wynikającymi ze stanu zdrowia i/lub 
niepełnosprawności  

    

 

 

 


