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Co to jest społeczeństwo? Według podręcznika wiedzy o społeczeństwie 

wydanego przez CIVITAS jest to duŜa społeczność (najczęściej państwowa), 
która Ŝyje na określonym obszarze. śycie poszczególnych członków 
społeczeństwa toczy się głównie w jego ramach- tu nawiązują oni kontakty z 
innymi ludźmi, uczą się języka, norm obyczajowych i moralnych, tutaj 
zaspokajają swoje potrzeby. Człowiek funkcjonuje w społeczeństwie za 
pośrednictwem róŜnych zbiorowości, takich jak kręgi towarzyskie czy 
sąsiedzkie, grupy, zbiorowości etniczne, terytorialne, klasy i warstwy społeczne. 

Według powyŜszej definicji Ŝycie w społeczności powinno być proste. 
KaŜdy z nas naleŜy do poszczególnych grup, zbiorowości, aktywnie uczestniczy 
w Ŝyciu społeczeństwa i nie ma w ogóle Ŝadnych problemów. Niestety, Ŝycie 
wcale nie jest takie proste. Nawet w tak niewielkich społecznościach (w 
porównaniu z państwem), jak gmina występuje wiele problemów. W mojej 
gminie teŜ istnieją. Chciałam je poznać, zbadać oraz zaproponować sposoby ich 
rozwiązania.  

Aby lepiej wgłębić się w poruszoną przeze mnie tematykę oprócz badań 
własnych wykorzystałam takŜe analizę SWOT (strenghts weaknesses 
opportunities threats), jedną z najpopularniejszych heurystycznych technik 
analitycznych, słuŜącą do porządkowania informacji, stosowaną we wszystkich 
obszarach planowania strategicznego, jako uniwersalne narzędzie pierwszego 
etapu analizy strategicznej. Na przykład w naukach ekonomicznych jest 
stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej 
organizacji, analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp. 
Wykorzystałam teŜ Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w 
Gminie Baranowo na lata 2007-2013. 

Gmina Baranowo jest częścią powiatu ostrołęckiego,  północno-wschodniej 
części województwa mazowieckiego  - teren dawnej Puszczy Kurpiowskiej. 
Przez teren gminy przebiegają drogi z Przasnysza do Ostrołęki i Myszyńca. 
Baranowo oddalone jest 25 km. od Ostrołęki, 34 km od Przasnysza i 120 km od 
Warszawy - stolicy Polski. Miejscowość jest centrum administracyjnym gminy 
Baranowo. Gminę utworzono 28 lutego 1809 roku w Księstwie Warszawskim. 
Graniczy z gminami Kadzidło, Myszyniec, Lelis, Krasnosielc, Olszewo Borki, 
JednoroŜec i Chorzele. Jej powierzchnia wynosi 198 kilometrów kwadratowych. 
Liczy 29 sołectw i 31 wsi. Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2006 r. 
wynosi  7161, w tym miejscowość Baranowo - 1239. Gęstość zaludnienia - 37 
osób na 1 kilometr kwadratowy. 

 
Do najbardziej widocznych problemów naszej gminy naleŜą: 
• bezrobocie 
• uzaleŜnienia 
• słaba integracja społeczna 
• niskie wykształcenie. 
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Czym jest bezrobocie? Biorąc pod uwagę definicję zawartą w Nowej 
Encyklopedii Powszechnej A-Z z wydawnictwa Zielona Sowa moŜna 
stwierdzić, Ŝe jest to zjawisko w gospodarce przejawiające się występowaniem 
osób bez pracy, mimo iŜ aktywnie jej poszukują. To jeden z najwaŜniejszych 
problemów gospodarczych na świecie końca XX i początku XXI w. Największe 
jest w krajach zacofanych gospodarczo i technologicznie oraz transformujących 
się, zaś najmniejsze w regionach wysoko rozwiniętych. 

MoŜna jednak wyrazić się nieco jaśniej. Osoba bezrobotna to po prostu 
człowiek nieposiadający pracy. 

Ze statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce wynika, Ŝe w 
grudniu 2008r. stopa bezrobocia w Gminie Baranowo wynosiła 4,62%. Wśród 
ogółu osób pozostałych bez pracy jest 51% męŜczyzn oraz 49% kobiet. 

Z przeprowadzonej przeze mnie ankiety dotyczącej powyŜszego problemu 
w dwóch grupach wiekowych wynika, Ŝe główną przyczyną bezrobocia jest 
brak miejsc pracy. 

 
Jakie są według Pani/Pana główne przyczyny bezrobocia? 

 
 

15-30 lat

35%

20%

25%

20%
brak miejsc pracy

niechęć do wykonywania
zawodu

nieposiadanie
odpowiednich kwalifikacji

zamykanie zakładów
przemysłowych

 
 



 4 

 

31-65 lat

44%

5%
23%

25%

3%

brak miejsc pracy

niechęć do
wykonywania
zawodu
nieposiadanie
odpowiednich
kwalifikacji
zamykanie
zakładów
przemysłowych
inna

 
 
Analizując powyŜsze wykresy moŜna zauwaŜyć takŜe pewne róŜnice w 

opiniach. W starszej grupie wiekowej drugim pod względem powodem tego 
problemu jest zamykanie zakładów przemysłowych. Młodsi wypełniający 
ankiety wskazali na brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych. 

Według analizy SWOT polską gospodarkę narodową gnębi bezrobocie 
strukturalne, które pojawiło się w wyniku tzw. transformacji ustrojowej i w 
jej efekcie niezbędnej restrukturyzacji gałęzi przemysłu. Rynek pracy w 
Gminie Baranowo nie jest zbyt dobrze rozwinięty. Dodatkowo teren gminy 
jest typowym obszarem rolniczym. Z tego powodu przemiany, jakie zaczęły 
zachodzić w gospodarce w związku z przekształceniem się jej w gospodarkę 
rynkową spowodowały pogorszenie sytuacji materialnej i ekonomicznej w 
istniejących zakładach pracy. Konsekwencją tych zmian był wzrost stopy 
bezrobocia. Osoby, które pozostają bez stałej pracy mimo, Ŝe przysługują im 
zasiłki lub inna pomoc ze strony ośrodków pomocy społecznej tracą nadzieję 
na lepszą przyszłość. Towarzyszy im poczucie beznadziejności, 
niepotrzebności. Często zdarza się, Ŝe izolują się od społeczeństwa, a takŜe 
redukują swoje aspiracje Ŝyciowe oraz zawodowe do minimum. Nie rzadko 
wpadają w depresję lub sięgają po wszelkiego rodzaju uŜywki. Bezrobotni 
popadają w kłopoty finansowe. Nie mają takŜe okazji do podniesienia swoich 
kwalifikacji zawodowych. 
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Jaki wpływ ma bezrobocie na Ŝycie społeczeństwa? 
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 Ankietowani zgodnie wypowiedzieli się, Ŝe najbardziej uciąŜliwym 
skutkiem bezrobocia są kłopoty finansowe. Innymi waŜnymi następstwami są 



 6 

następująco popadanie w uzaleŜnienia oraz brak okazji do podniesienia 
kwalifikacji zawodowych. 
 Bezrobocie widoczne jest w kilku grupach wiekowych: 
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 Patrząc na powyŜsze wykresy nasuwa się jeden wniosek: największe 
trudności ze znalezieniem pracy mają ludzie młodzi od 18 do 25 lat. Zjawisko 
nasila się w danych grupach wiekowych, poniewaŜ są to osoby, które albo się 
uczą albo właśnie ukończyły edukację. Młodym ludziom niełatwo natrafić na 
branŜę, w której przyda się posiadane wykształcenie. 
 NaleŜy starać się pomóc osobom bezrobotnym. Oto kilka propozycji na 
ograniczenie tego zjawiska oraz ich hierarchia według ankietowanych: 
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 Są to sposoby walki z bezrobociem. Prowadzenie kursów dla osób 
bezrobotnych czy ułatwienie dostępu do ofert pracy znacznie polepszyłoby 
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warunki do poszukiwania stałego zatrudnienia. Bardzo waŜną formą poprawy 
Ŝycia niepracujących byłaby pomoc Urzędu Gminy ludziom, którzy chcą 
prowadzić własną działalność gospodarczą. Tworząc nawet małe 
przedsiębiorstwa zmniejszyliby liczbę bezrobotnych sami znajdując zatrudnienie 
oraz przyjmując innych do pracy. 
 Gmina Baranowo takŜe postanowiła wykonać szereg zadań, które mają 
ograniczyć bezrobocie. Są one zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Baranowo na lata 2007-2013: 

1. Wzrost satysfakcji płacowej mieszkańców. 
2. Aktywizacja osób bezrobotnych. 
3. Zorganizowanie pomocy w działaniach umoŜliwiających zdobycie 

zawodu. 
4. Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji mieszkańców. 
5. AngaŜowanie bezrobotnych do działań na rzecz społeczności lokalnej. 
6. Wzmocnienie roli Gminnego Centrum Informacji. 
7. Promocja samo zatrudnienia 
8. Podejmowanie działań w kierunku rozwoju agroturystyki. 
9. Programy preorientacji zawodowej kierowane do młodzieŜy. 

Organami wykonawczymi będą: 
• Urząd Gminy w Baranowie 
• Ośrodek Pomocy Społecznej 
• Organizacje pozarządowe 
• Gminne Centrum Informacji 
• Przedsiębiorcy 
• Powiatowy Urząd Pracy. 

 
 
Kolejny problem występujący w mojej gminie to uzaleŜnienia. Według 

Wikipedii Wolnej Encyklopedii jest to nabyta silna potrzeba wykonywania 
jakiejś czynności lub zaŜywania jakiejś substancji. 
 W języku potocznym termin „uzaleŜnienie” jest stosowany głównie w 
stosunku do osób, które naduŜywają narkotyków, leków, alkoholu, czy 
papierosów. W szerszym kontekście moŜe odnosić się do wielu innych 
zachowań, np. gier hazardowych(…) Są to uzaleŜnienia często mniej znane, nie 
zawsze nawet określane w oficjalnych klasyfikacjach chorób(…) Dlatego 
współczesna psychologia traktuje pojęcie uzaleŜnienia szeroko. Ja jednak 
postanowiłam omówić tylko te podstawowe, poniewaŜ nałogi takie jak 
nadmierne oglądanie telewizji czy hazard są rzadkim zjawiskiem w gminnej 
społeczności. By zbadać problem uzaleŜnień równieŜ uŜyłam ankiety. PoniŜsze 
wykresy przedstawiają przyczyny uzaleŜnień. 
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W powyŜszych wykresach zawarta jest opinia społeczeństwa na temat 

uzaleŜnień. Ankietowani w obydwu grupach zgodnie uznali, Ŝe najwaŜniejsza 
przyczyna występowania uzaleŜnień to złe towarzystwo. Fakt, kim są nasi 
znajomi ma bardzo duŜy wpływ na nasze zachowanie. Jeśli chodzi o młodych 
ludzi ma to kluczowe znaczenie. MłodzieŜ często bierze przykład ze swoich 
znajomych. Nie jest on jednak zawsze najlepszy. 

Alkoholizm czy narkomania to najniebezpieczniejsze nałogi na świecie. 
Mimo, Ŝe uzaleŜnienia są następstwem wielu czynników, same teŜ są powodem 
innych cięŜkich zjawisk społecznych. Dzieci osób chorych dotkliwie odczuwają 
sytuację swoich rodzin. śyją atmosferze ciągłego lęku i napięcia, co 
niewątpliwie negatywnie wpływa na ich rozwój zarówno psychiczny, jak i 
fizyczny. Jest to główną przyczyną patologicznych oraz przestępczych 
zachowań dzieci. Bowiem największymi ofiarami alkoholizmu rodziców są ich 
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pociechy. Takie wychowanie (a raczej jego brak) daje ujemny wpływ na młode 
istoty. Przez podobne sytuacje istnieje groźba przemiany ich w młodocianych i 
młodych przestępców. Zjawisko uzaleŜnienia występuje takŜe wśród osób 
samotnych. 

W mojej gminie w obydwu badanych grupach wiekowych stosuje się 
najpopularniejsze uŜywki. 
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Zarówno młodzi jak i starsi uznali za najczęściej braną uŜywkę alkohol. 

Niewiele mniej osób uznało, Ŝe są to papierosy. Jako, Ŝe narkotyki nie są jeszcze 
„popularne” w lokalnym społeczeństwie nie stanowią powaŜnego zagroŜenia 
jako nałóg. Mimo to występuje on teŜ w naszej gminie. 

Z problemem uzaleŜnień (głównie od alkoholu) często wiąŜą się: 
• schorzenia psychosomatyczne 
• zaburzenia emocjonalne 
• przemoc 
• ubóstwo 
• wypadki w pracy i wypadki drogowe. 

Ma on teŜ negatywny wpływ na Ŝycie w lokalnej społeczności. 
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NajpowaŜniejszym i najsmutniejszym skutkiem występowania uzaleŜnień 

jest przemoc w rodzinie. Następny to problemy finansowe. Alkoholik jest 
gotowy do kradzieŜy, napaści i innych drastycznych środków kiedy jest na tzw. 
„głodzie”. Wszystko dla kolejnej dawki trunku. 

Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Trzeba skutecznie przeciwdziałać 
temu zjawisku. Oto moje propozycje na rozwiązanie problemu zawarte w 
ankiecie: 
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Z największą aprobatą ankietowanych znalazło się tworzenie grup 

wsparcia. Takie rozwiązanie jest teŜ według mnie najbardziej skuteczne. Mając 
moŜliwość rozmowy z osobą, która przeŜyła podobne problemy jak oni, osoby 
uzaleŜnione znajdą „bratnią duszę” oraz pewnego rodzaju wsparcie w nierównej 
walce z nałogiem. Dobrym sposobem byłoby teŜ wybudowanie ośrodka 
leczącego uzaleŜnienia. 

Gmina Baranowo prowadzi działania mające pomóc osobom z 
problemami. Przykładem tego moŜe być Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Jest ona dosyć skuteczna (biorąc pod uwagę fakt, iŜ 
nikogo nie wolno zmusić do leczenia, pomoc musi być przyjęta dobrowolnie).  

W strategii rozwoju na lata 2007-2013 są zawarte inne plany Urzędu 
Gminy w sprawie osób uzaleŜnionych: 

1. Organizowanie spotkań ze specjalistami (psycholog, pediatra, 
pedagog, prawnik). 
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2. Utworzenie grup wsparcia dla alkoholików. 
3. Opracowanie programu wspierającego osoby w trudnej sytuacji. 

 
Następnym powaŜnym problemem występującym w Gminie Baranowo 

jest słaba integracja społeczna, czyli wspólne działania na rzecz wspólnego 
dobra wszystkich mieszkańców. Choć na terenie gminy są przykłady 
współpracowania mieszkańców, to moim zdaniem jest ich zdecydowanie za 
mało. Do działań społecznych na obszarze Gminy Baranowo naleŜą m.in.: 

• grupy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej istniejące w pięciu 
miejscowościach (Brodowe Łąki, Bakuła, Baranowo, Rycica, 
Cierpięta) 

• Towarzystwo Społeczno- Kulturalne im. Aleksandra Kopcia 
w Zawadach, przy którym działa Zespół Pieśni i Tańca 
„Zawady”. 

Niestety tak niewielka liczba organizacji lokalnych nie jest zadowalająca. 
Najczęściej ludziom po prostu nie chce się działać społecznie. Zamiast wziąć 
udział w zbiorowym przedsięwzięciu wolą spędzić czas siedząc w domu, 
oglądając telewizję czy samotnie zamykać się w „czterech ścianach”. Takie 
zachowanie prowadzi do zanikania więzi społecznych, sąsiedzkich, a nawet 
rodzinnych. Mieszkańcy jednego regionu powoli stają się sobie obcy, nie 
interesują się Ŝyciem społeczności lokalnej, stają się samotnikami.  

Innym powodem występowania słabej integracji społecznej jest kryzys 
zaufania społecznego. Ludzie stają się coraz mniej otwarci na problemy innych 
osób. Boją się teŜ poświęcić swój czas na działania integralne, poniewaŜ 
zmniejsza się ich zdolność do współpracy.  
 

 
 
Taki widok połączonych rąk przez brak wspólnych działań jest niestety 
rzadkością w Gminie Baranowo. 
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Mieszkańcy naszej gminy nie potrafią współpracować. Dzieje się tak 

przez bariery emocjonalne, psychiczne, brak chęci do harmonijnych 
przedsięwzięć. Ta niezgoda nie prowadzi do niczego dobrego. Wręcz 
przeciwnie, jest źródłem kłótni, rywalizacji, napięć wśród lokalnej społeczności. 

Aby zmienić istniejący stan rzeczy trzeba podjąć wiele działań mających 
na celu zacieśnienie więzi pomiędzy obywatelami gminy. Powinno się przede 
wszystkim załoŜyć organizacje zrzeszające przedstawicieli róŜnych grup 
społecznych. Byłyby to, np.: 

• wolontariat dla młodzieŜy 
• koła zainteresowań 
• zwiększać świadomość lokalną 
• pokazać znaczenie wspólnych działań i ich wpływ na Ŝycie ogółu 

mieszkańców gminy. 
Powołując się ponownie na Strategię Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Baranowo na lata 2007-2013 chciałabym wymienić 
działania podjęte przez moją gminę dla zwiększenia aktywności wszystkich 
grup społecznych: 

1. Organizowanie festynów gminnych, turniejów z aktywnym udziałem 
mieszkańców. 

2. Organizacja konkursów aktywizujących mieszkańców (turniejów wsi, 
estetyzujących miejscowości: na najpiękniejszą wieś, posesję, 
najpiękniejszy ogródek, najciekawsze dekoracje świąteczne itp.). 

3. Prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych tj. rajdy rowerowe, rajdy 
piesze, maratony, spływy kajakowe, turnieje piłki noŜnej i siatkowej oraz 
inne aktywności w zakresie rekreacji- dla wszystkich grup wiekowych. 

4. Organizacja wycieczek w inne regiony Polski. 
5. Wyjazdy do kina, teatru, na wystawy 
6. Tworzenie klubów hobbystycznych. 

Wzmacnianie działalności stowarzyszeń i grup obywatelskich: 
1. Organizowanie szkoleń dla członków organizacji. 
2. Wzmocnienie pozycji liderów społecznych. 
3. Promocja dobrych praktyk i aktywności społecznej. 
4. Zorganizowanie poradnictwa i wsparcia dla NGO. 
5. Zorganizowanie współpracy z organizacjami działającymi w podobnym 

obszarze. 
6. Tworzenie Klubów Aktywności Lokalnej. 

Oprócz powyŜszych zadań Gmina Baranowo bierze udział w Poakcesyjnym 
Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich. 
 W dniu 30 stycznia 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Baranowie odbyła się konferencja pt. „Integracja zmienia gminy", 
podczas której dokonano podsumowania działań Programu Integracji Społecznej 
za 2008 r. i przedstawiono dobre praktyki w zakresie realizacji programu. 
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Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń związanych z polityką 
społeczną i aktywizacją społeczności lokalnej. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej oraz Zespołu Zarządzającego Poakcesyjnego Programu Wsparcia 
Obszarów Wiejskich a takŜe Wójtowie, Burmistrzowie i Koordynatorzy 
Programu Integracji Społecznej z 20 gmin woj. mazowieckiego uczestniczących 
w PPWOW.  

Gmina Baranowo stara się na wszelki moŜliwy sposób zapobiec słabej 
integracji społecznej na swoim terenie. Świadczą o tym powyŜsze działania, 
które moim zdaniem znacząco poprawią współpracę pomiędzy mieszkańcami 
oraz wpłyną na wzrost ogólnego zaufania. 
       

Jednym z najgroźniejszych problemów występujących w mojej gminie 
jest niskie wykształcenie. To bezpośrednia lub pośrednia przyczyna innych 
negatywnych zjawisk widocznych w Gminie Baranowo takich jak bezrobocie, 
ubóstwo, a nawet występowanie nałogów. To bardzo groźne zjawisko, poniewaŜ 
człowiek posiadające zaledwie wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne ma 
ogromne trudności ze znalezieniem pracy. W dzisiejszych czasach nawet średnie 
wykształcenie moŜe nie wystarczyć do zdobycia przyzwoitej posady. Zatem 
moŜnaby powiedzieć, Ŝe w niektórych sytuacjach ukończenie szkoły 
ponadgimnazjalnej nie daje gwarancji, iŜ jest się odpowiednio wykształconym. 
 Przyczyn tego zjawiska naleŜy dopatrywać się od samego początku 
edukacji. Dlaczego mimo chodzenia do szkoły część społeczeństwa lokalnego 
jest słabo wykształcona? Kilka podstawowych problemów szkół na terenie 
mojej gminy to: 

• brak ofert edukacyjnych dla rodziców małych dzieci 
• nie przy wszystkich szkołach działają świetlice 
• ograniczone środki finansowe na wyposaŜenie 
• zbyt małe pozyskiwanie środków zewnętrznych 
• brak alternatywnych form pracy z małymi dziećmi 
• mała liczebność dzieci w poszczególnych klasach 
• brak dostępu do Internetu w niektórych szkołach 
• znikoma ilość zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. 
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe część uczniów po prostu nie chce się uczyć. 

Rezygnując z systematycznego uczenia wpływają na poziom intelektualny i stan 
zawodowy w przyszłości. Jako, Ŝe wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z 
krzywdy, jaką wyrządzają sobie na całe Ŝycie trzeba połoŜyć odpowiedni nacisk 
na uświadomienie młodych ludzi jak waŜne jest posiadanie odpowiedniego 
wykształcenia w przyszłości. Poprzeczka ciągle podnosi się do góry, więc nie 
moŜna ani na chwilę odpuścić nauki. Wiedza to najbardziej opłacalna 
inwestycja w dzisiejszych czasach. Nie wolno z niej rezygnować, poniewaŜ 
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bolesne skutki zaniedbań edukacyjnych będą z ogromnym nasileniem wracać w 
przyszłości. 

 

 
  

Szkoła nie musi być miejscem, do którego uczniowie chodzą pod 
przymusem. Istnieje wiele sposobów, aby zaciekawić młodego człowieka 
edukacją. MoŜna zorganizować zajęcia dodatkowe, np. z chemii. Uczniowie 
wykonując róŜnego rodzaju doświadczenia duŜo lepiej zrozumieliby ten trudny 
przedmiot. To samo moŜnaby zrobić z innymi sprawiającymi trudności 
lekcjami. 
 Gmina jako organ prowadzący ma obowiązek: 

• zapewnienia właściwych warunków działania szkół, w tym bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, wychowania, opieki 

• wykonywania remontów oraz zadań inwestycyjnych 
• zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 
• wyposaŜenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statusowych 
szkoły. 

Mimo, Ŝe to kosztowne i obszerne zadania, są one potrzebne, aby 
przeciwdziałać niskiemu wykształceniu jeszcze w zarodku. 

Oto plany oraz działania, które podejmuje Gmina Baranowo w celu 
zwalczenia problemu: 

• budowa sieci szerokopasmowego Internetu 
• poprawa infrastruktury sportowej w otoczeniu szkół 
• zakup środków dydaktycznych i pomocy naukowych 
• utrzymanie obiektów szkolnych. 

     Wierzę w to, Ŝe gmina poradzi sobie z tym powaŜnym problemem 
społecznym. Mając tak opracowane sposoby walki na pewno ma duŜe szanse na 
powodzenie. Zwiększy się liczba osób z wyŜszym wykształceniem i poziom 
edukacji będzie wyŜszy, a uczniów z dobrymi wynikami w nauce będzie kilka 
razy więcej niŜ dotychczas. 
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Podsumowując swoją pracę chciałabym przytoczyć jeszcze kilka 
informacji o mojej gminie. Mimo, Ŝe widoczne są w niej róŜnego rodzaju 
problemy społeczne, posiada wiele sukcesów i na tle innych społeczności 
wiejskich prezentuje się bardzo dobrze. 

Urząd Gminy w Baranowie na przełomie lutego i marca 2008 r. 
uczestniczył w PilotaŜowym Konkursie na Urząd Gminy Przyjazny 
Przedsiębiorcy 2007. Organizatorem Konkursu była LoŜa Mazowiecka Business 
Centre Club w Ostrołęce przy udziale i pod patronatem Pana Adama Struzika 
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Patronem medialnym był Tygodnik 
Ostrołęcki. Urząd Gminy w Baranowie zajął I miejsce zdobywając 81,5% 
punktów i w związku z tym otrzymał Certyfikat" Urząd Gminy Przyjazny 
Przedsiębiorcom 2007" ( w załączeniu) oraz nagrodę w wysokości 10.000 zł 
ufundowaną przez Pana Marszałka Adama Struzika na rozwój 
przedsiębiorczości wśród młodzieŜy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej naszej 
Gminy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

Moje propozycje rozwiązania problemów społecznych w Gminie 
Baranowo: 

 
 
 

 

Problem Propozycje 
rozwiązania 

Skutki ZagroŜenia 

Bezrobocie -Prowadzenie 
kursów dla 
bezrobotnych. 
-Ułatwienie 
dostępu do ofert 
pracy. 
 
 
-Pomoc gminy 
bezrobotnym, 
którzy chcą 
prowadzić własną 
działalność 
gospodarczą. 
-Ułatwienie 
wyjazdów 
zarobkowych za 
granicę. 

-MoŜliwość 
zdobycia nowego 
zawodu. 
-Większy wybór 
propozycji pracy. 
 
 
 
-Szansa na 
prowadzenie 
własnej firmy. 
 
 
 
-Zmniejszenie 
poziomu lokalnego 
bezrobocia. 
 

-Brak chętnych do 
udziału w kursach. 
 
-Oferty będą 
dotyczyć innych 
branŜ od 
specjalności 
bezrobotnych. 
-Prowadzenie 
przedsiębiorstwa 
moŜe się nie udać. 
 
 
 
-Zmniejszenie się 
liczby mieszkańców 
w gminie i wyjazd 
najaktywniejszych. 

UzaleŜnienia -Budowa ośrodka 
leczącego 
uzaleŜnienia. 
 
-Tworzenie grup 
wsparcia. 
 
 
-Wyznaczanie 
chętnych 
wolontariuszy do 
opieki nad ludźmi 
z problemami. 

-UzaleŜnieni będą 
mieli miejsce, w 
którym mogą 
walczyć z nałogiem. 
-MoŜliwość 
rozmowy z ludźmi 
o podobnych 
przeŜyciach. 
-Posiadanie osoby, 
która pomoŜe w 
trudnych chwilach. 

-Brak chętnych do 
terapii. 
 
 
-Niechęć do 
opowiadania o 
swoim problemie. 
 
-Brak chętnych do 
niesienia 
bezinteresownej 
pomocy. 

Słaba 
integracja 
społeczna 

-Zaproponowanie 
młodzieŜy 
pomocy innym 
przez wolontariat. 
 

-Powstanie zarazem 
interesującego i 
poŜytecznego 
zajęcia dla młodych 
ludzi. 

-Brak 
zainteresowania 
wolontariatem. 
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-Koła 
zainteresowań. 
 
 
-Organizowanie 
festynów i innych 
imprez lokalnych. 
 
-Korzystanie ze 
środków 
finansowych Unii 
Europejskiej 
przeznaczonych 
na integrację 
społeczną. 

-MoŜliwość 
rozwijania 
wspólnych 
zainteresowań. 
-Zacieśnianie więzi 
pomiędzy 
mieszkańcami 
gminy. 
-Środki finansowe 
mogą pomóc we 
współpracy. 

-Niechęć o 
rozwijania 
zainteresowań. 
 
-Niechęć do udziału 
we wspólnych 
zabawach. 
 
-Skończą się środki 
i ludzie nie zechcą 
kontynuować 
wspólnych działań. 

Niskie 
wykształcenie 

-Poprawa 
infrastruktury 
sportowej w 
otoczeniu szkół. 
-Utrzymanie 
wszystkich szkół 
na terenie gminy. 
 
 
-Zakup środków 
dydaktycznych i 
pomocy 
naukowych. 
 
-Szkoły dla 
dorosłych. 

-Zachęcenie dzieci 
do aktywnego trybu 
Ŝycia. 
 
-Poprawa 
„atrakcyjności” 
szkoły w oczach 
uczniów. 
 
-MoŜliwość 
korzystania z 
ciekawych 
materiałów 
pomocniczych. 
-Poprawa 
wykształcenia. 

-Brak 
zainteresowania ze 
strony młodych 
ludzi. 
-Brak środków 
finansowych w 
gminie na 
utrzymanie 
wszystkich szkół. 
-Brak 
zainteresowania 
zdobywaniem 
dodatkowej wiedzy. 
 
-Brak 
zainteresowania ze 
strony dorosłych. 
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