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Wstęp

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na
lata 2014-2020 jest wieloletnim dokumentem programowym. Ma
ona istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego
jej mieszkańców, a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

Obowiązek

opracowania

gminnej

strategii

rozwiązywania problemów społecznych wynika z art. 17 ust. 1 pkt.1
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

(Dz. U.

z 2013 r. poz. 182), że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy
opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka;
Dokument ten powinien także zawierać: diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian
w zakresie objętym strategią oraz określenie celów strategicznych projektowanych zmian,
kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej form finansowych, a także
wskaźników realizacji działań.
Strategia

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

dla

Gminy

Praszka

jest

dokumentem długookresowy, który należy uzupełniać o nowe pomysły, treści i sposoby
rozwiązywania problemów. Będzie ona również podstawą budowania szerokiego
partnerstwa, a także inspiracją do powstawania nowych organizacji i grup nieformalnych
działających w obszarze polityki społecznej. Uchwalenie Strategii otwiera kolejny etap
polegający na opracowywaniu programów operacyjnych, aktualizacji i weryfikacji celów oraz
priorytetów rozwoju.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych nastawiona jest na rozszerzenie
i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami
pozarządowymi znajdującymi się na terenie gminy i obejmujących swym zasięgiem działania
jej mieszkańców, które funkcjonują w obszarze polityki społecznej i rozwiązują różne
problemy.
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Działania strategii skierowane są głównie do środowisk pozostających na marginesie
życia społecznego oraz mieszkańców gminy Praszka, znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej oraz wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem.
Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce systematycznie podnosi swoje
kwalifikacje i umiejętności zawodowe poprzez udział w licznych szkoleniach m. in.: z zakresu
zatrudnienia socjalnego, zmian organizacyjnych w pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego czy też kierunków zmian w polityce społecznej, w tym z zakresu
pisania projektów o aplikowanie środków z funduszy europejskich. Ponadto pracownicy
jednostki aktualizują swoje wiadomości na temat przepisów i zasad przeprowadzania
wywiadów środowiskowych, zawierania kontraktów socjalnych czy indywidualnych planów
pracy z dzieckiem i rodziną w warunkach domowych.
Część wstępna zawiera informacje dotyczące zasad konstruowania dokumentu.
Przedstawiane zostały w niej aspekty prawne będące podstawą działania samorządu
lokalnego, zasad i wartości, na których opiera się lokalna polityka społeczna oraz
najważniejsze informacje dotyczące metodyki pracy nad strategią.
Polityka społeczna realizowana przez samorząd powinna być podporządkowana
postanowieniom strategii, a realizacja określonych w niej zadań powinna odbywać się przy
udziale szerokiego forum społecznego, dzięki czemu nie jedna instytucja a cała społeczność
czuje się odpowiedzialna za osiągnięcie celów strategii.
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1. Procedura tworzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na
lata 2013 – 2020.

Rozwiązywanie problemów społecznych to wprowadzenie optymalnych sposobów
reagowania w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom i minimalizowania ich skutków
wśród społeczności Gminy Praszka.
Podstawę

opracowania

strategii

stanowiły

materiały

źródłowe

powstałe

i zgromadzone w wyniku pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz materiały
będące wynikiem badań różnych środowisk i grup społecznych. W celu selekcji problemów
uważanych przez mieszkańców za najistotniejsze dokonano społecznych konsultacji
środowiskowych. Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną, zarówno na
poziomie społeczności lokalnej, jak i na poziomie rodziny i jednostki, a także konieczność
wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga profesjonalnego i systemowego
diagnozowania problemów społecznych w skali gminy.

Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie gminy

została

sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce,
uzyskane w toku bieżącej jego działalności, dane uzyskane z Urzędu Miejskiego w Praszce,
Głównego Urzędu Statystycznego, Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie, Komisariatu Policji
w Praszce, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Oleśnie, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Oleśnie, oraz instytucji i organizacji współpracujących z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Praszce.

Przygotowano bardzo dobrej jakości analityczne materiały źródłowe, niezbędne dla
diagnozy sytuacji społecznej w gminie, co pozwoliło na wypracowanie kierunków
strategicznych działań odniesionych do rzeczywistych problemów społeczności lokalnej
i wskazanie skutecznych kierunków działań dla ich rozwiązania, a także ustalenie układu
współpracy instytucjonalnej dla poszczególnych problemów społecznych.
Podczas opracowywania strategii uznano, że tworzony dokument powinien być wyrazem
woli mieszkańców a jej formułowanie i wdrażanie procesem społecznym. Istotnym
elementem było przygotowanie ankiet i rozesłanie ich do mieszkańców.
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Rezultaty osiągnięte z przeprowadzonych ankiet pozwolą na :
 identyfikację i analizę głównych problemów społecznych w Gminie,
 określenie jakie kategorie problemów

społecznych najczęściej determinują

zapotrzebowanie na świadczenia społeczne,
 określenie rodzaju wsparcia świadczonego przez podmioty pomocy społecznej,
 wizję rozwoju społeczności lokalnej,
 dostosowanie programów i projektów do zidentyfikowanych potrzeb i problemów
społecznych.

W oparciu o diagnozę sytuacji społecznej, została opracowana strategia rozwiązywania
problemów społecznych na najbliższe lata, która jest rozwinięciem działań oraz założeń
programowych realizowanych w sferze pomocy społecznej w gminie Praszka. Sukcesywnie w
toku prac strategicznych następowało przeformułowanie roli i zadań Ośrodka Pomocy
Społecznej, a także sposobów realizacji świadczonej pomocy. Dokonano przejścia
w ramach prac nad strategią od typu pomocy, którego zasadniczą funkcją było udzielanie
wsparcia materialnego, do modelu nastawionego na wzmocnienie postaw aktywnych oraz
wspieranie osób i rodzin zgłaszających się z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Było to możliwe dzięki rozwojowi różnego rodzaju usług w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Praszce, w tym poradnictwa prawnego, psychologicznego i pracy socjalnej świadczonej dla
różnych grup osób i rodzin objętych pomocą społeczną. Dokument jest syntezą
wypracowanych kierunków strategicznych dla realizacji polityki społecznej Gminy Praszka.
W procesie monitoringu realizacji strategii, kierunki i działania powinny być aktualizowane
i dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości i otoczenia społeczno-gospodarczego.
Przyjęcie strategii stanowi proces otwierający długoterminowe planowanie polityki
społecznej.

Strategia jest dokumentem stanowiącym podstawę do podejmowania długofalowych
zintegrowanych działań rozwojowych w sferze społecznej oraz wdrażania rozwiązań
w postaci programów lokalnych.
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Cele i kierunki działań są zgodne ze wskazaniami innych dokumentów o charakterze
programowym z obszaru polityki społecznej.
Strategia ma charakter otwarty, zawiera w sobie założenie ciągłego doskonalenia
zawartych w niej zapisów, modyfikacji kierunków działań oraz sposobów realizacji
założonych celów. Dobrze opracowana Strategia jest podstawą skutecznego pozyskiwania
środków finansowych z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów
ze sfery społecznej dla których stanowi potencjalne uzasadnienie.

2. Prawne uwarunkowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy obywatele są równi wobec
praw i obowiązków, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym
i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Oznacza to również, że pomoc społeczna powinna
wspierać osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwiać im życie w odpowiednich warunkach. Konstytucja RP gwarantuje poszanowanie
obywateli, ich praw osobistych, politycznych, ekonomicznych i socjalnych. Szczególną
ochroną Konstytucja RP obejmuje dobro rodziny. Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 1997 roku wprowadza pojęcie zasady pomocniczości, jako ogólnej prawidłowości
przy tworzeniu prawa w Polsce.

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182)
Ustawa o pomocy społecznej określa:
 zadania w zakresie pomocy społecznej,
 rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania,
 organizację pomocy społecznej,
 zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej.
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Według ustawy, zgodnie z konstytucyjną zasadą subsydiarności, 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.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej,
współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami

społecznymi

i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka.
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43
poz. 225 z późn. zm.)

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym stwarza szansę na powrót do społeczeństwa osobom,
które z różnych powodów znalazły się na marginesie życia społecznego. Wychodzi również
naprzeciw postulatom organizacji pozarządowych, które oczekują od państwa większego
zaangażowania w aktywizację i edukację środowisk dotkniętych długotrwałym bezrobociem.
Ustawa kładzie nacisk na edukację i aktywizację środowisk marginalizowanych zawodowo
i społecznie, a także na wspieranie zatrudnienia dla tych grup. Regulacja ta ma zastosowanie
przede wszystkim do osób, które nie posiadają własnych dochodów, a w szczególności osób
bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności, osób uzależnionych od narkotyków
w procesie leczenia, osób chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, byłych więźniów
oraz uchodźców.
W celu pomocy tym osobom ustawa przewiduje tworzenie Klubów Integracji
Społecznej, w ramach których można organizować między innymi:
 działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas
wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
4
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u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz
przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności w formie
spółdzielni socjalnej,
 prace społecznie użyteczne,
 roboty publiczne,
 poradnictwo prawne,
 działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych
i socjalnych,
 staże, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r.
Nr 228, poz. 2255 z poźn. zm.)

W myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych istnieje zasiłek rodzinny wraz
z dodatkami, świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

 Ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1548)
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa:
 zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu
wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji,
 warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku
bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych dalej „świadczeniami z funduszu
alimentacyjnego”,
5
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zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń
z funduszu alimentacyjnego,

 zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

Ustawa ta jest ważnym aktem prawnym, wprowadzającym kompleksowe rozwiązania
dotyczące podstawowych dziedzin działalności organizacji pozarządowych w Polsce.

Obszary, które reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie to:
 prowadzenie

działalności

pożytku

publicznego

(działalność

odpłatna

i nieodpłatna pożytku publicznego),
 uzyskanie przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego
oraz konsekwencje z tym związane (warunki uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego),
 nadzór nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego,
 wolontariat.

 Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.)

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wprowadza system wspierania
rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pieczy
zastępczej oraz postępowania adopcyjnego, jak również zasady finansowania pieczy
6
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zastępczej. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć wprowadzenie nowych instytucji
i funkcji dotychczas nieznanych, takich jak asystent rodziny, organizator i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej.

Do zadań własnych gminy należy między innymi:
 opracowanie i realizacja 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny,
 tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
 tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo - wychowawczych,
 finansowanie

podnoszenia

kwalifikacji

przez

asystentów

rodziny,

kosztów

związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające,
 współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo –
terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
 prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej,
zamieszkałego na terenie gminy.

 Ustawa z dnia. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r.
Nr 231 poz. 1375)

Według ustawy ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji
rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ustawa przewiduje, że
w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia
i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, Kościoły i inne związki
wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne
i prawne.
7
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 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)
Na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
kompetencje do rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych
uzyskały gminy, a realizacja zadań, przedstawionych poniżej jest prowadzona w postaci
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego
corocznie przez Radę Miejską.

Zadania gminy wynikające z ustawy to:
 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie,
 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania

problemów

alkoholowych

i

przeciwdziałania

narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w

pozalekcyjnych

programach

opiekuńczo

-

wychowawczych

i socjoterapeutycznych,
 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego,
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 wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z dnia 20 września 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa:
 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
 zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zadania gminy w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to między innymi:
 tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
 opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia,
 opracowanie

i

realizacja

gminnego

programu

przeciwdziałania

przemocy

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie,
 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
9
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 tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
.
 Zespół interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma za
zadanie diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań
w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie
interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Zespół Interdyscyplinarny realizuje swoje
cele m.in. poprzez opracowywanie i realizację indywidualnych planów pomocy i inicjowanie
działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych
rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań,
a także ich efektów.
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 124)

Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, gminy są zobligowane do
opracowania i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który stanowi
część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii to:
 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych, osób zagrożonych uzależnieniem,
 udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej,
 prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej,

edukacyjnej

oraz

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,
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a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
 pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowych,
zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz .U. z 2005 r. Nr 31 poz.226)

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowych, zasobie gminy i o zmianie
kodeksu cywilnego reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Tworzenie warunków do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina
na zasadach i warunkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale
zamienne.

 Ustawa z dn. 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.)

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:


Zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
- Dzieciom do 7 roku życia,
- Uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- Osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności
osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym,
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Wdrożenie działań zmierzających do

rozwoju

i wykorzystywania

bazy

żywieniowych w gminach lub zwiększenia jej dostępności, w tym doposażania
punktów przygotowania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków,


Utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności działań realizowanych
w ramach Programu w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

3. Założenia, cele i kierunki

Zapobieganie problemom lub ich rozwiązywanie we wczesnym etapie pozwoli na
ograniczenie zasięgu marginalizacji i wykluczenia społecznego w przyszłości. W tym celu
należy zwrócić działania samorządu na najmłodszych mieszkańców gminy oraz na zwiększenie
dostępu do edukacji i usług socjalnych oraz ochrony zdrowia, które są najważniejszymi
zadaniami do podjęcia w najbliższych latach.

 Głównymi założeniami strategii są:

- minimalizowanie skutków ubóstwa,
- zmniejszenie i minimalizowanie bezrobocia,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin i osób długotrwale borykającymi się
z problemami życiowymi, w tym integracja osób niepełnosprawnych i starszych ze
środowiskiem,
- zapobieganie i minimalizowanie uzależnień tj. problemów alkoholowych i narkomanii,
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa lokalnego mieszkańców gminy Praszka.
 Celami strategicznymi są:

-

wsparcie

rodzin

w

prawidłowym funkcjonowaniu, usamodzielnianiu

się

przez

wykorzystywanie pracy socjalnej oraz organizowanie społeczności lokalnej i aktywną pomoc
społeczną,
12
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- zmiana modelu pomocy społecznej z wykorzystaniem instrumentów wsparcia w zakresie:
 pomocy w aktywniejszym poszukiwaniu pracy,
 pomocy w podjęciu zatrudnienia,


edukacji socjalnej poprzez np. rozwój poradnictwa,

– walka z alkoholizmem i narkomanią głównie nastawiona na pobudzanie świadomości na
temat alkoholu, narkotyków i ich nadużywania w środowisku oraz poprzez edukację
i uświadamianie w zakresie skutków związanych z tymi używkami,
- zwiększenie aktywności życiowej osób starszych poprzez pomoc w łagodzeniu trudności
wynikających z wieku oraz stworzenie możliwości uczestniczenia w życiu społecznym,
- budowanie systemu wsparcia dla seniorów,
- doskonalenie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym,
- pomoc i promowanie rodzin niepełnych i wielodzietnych w środowisku lokalnym.



Kierunki działań

Wszystkie te działania kierowane będą na rzecz rodzin i osób dotkniętych ubóstwem,
bezrobociem, wykluczeniem społecznym, problemami alkoholowymi i narkomanii, osób
starszych i niepełnosprawnych. Gminny system pomocy społecznej musi zawierać
komponenty stabilne, które dają poczucie bezpieczeństwa socjalnego oraz powinien być
otwarty na nowe wyzwania.
Dzięki tym działaniom winien rozwinąć się system systematycznego monitorowania
problemów rodzin i dzieci oraz stworzone zostaną warunki do uruchomienia zintegrowanych
działań, które umożliwiają szybką i skuteczną pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz
przeciwdziałających zjawiskom marginalizacji. Pomoc środowiskowa stanie się dominującą
formą pomocy społecznej w gminie Praszka.
Podjęte zostaną również działania na rzecz pobudzenia aktywności środowisk, które
dotknięte są zjawiskiem alienacji. Głównym warunkiem skutecznego przeciwdziałania
negatywnym zjawiskom społecznym jest przede wszystkim podwyższenie świadomości
mieszkańców gminy na temat głównych przyczyn i skutków tych zjawisk oraz zasad
i możliwości zapobiegania ich powstawaniu.
13
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4. Charakterystyka Gminy Praszka

Gmina Praszka położona jest w północno – wschodniej części województwa
opolskiego, w powiecie oleskim.
Praszka położona jest przy trasie Łódź – Opole, w odległości około 20 km od Wielunia,
Kluczborka i Olesna. Przez miasto przebiegają dwie drogi krajowe: nr 45 Łódź – Opole
i nr 42 Wrocław – Częstochowa. Praszka leży w środkowo – zachodniej części gminy,
w międzyrzeczu Prosny i Wyderki. Powierzchnia Gminy Praszka wynosi 102,8 km2.

Gmina Praszka sąsiaduje z następującymi gminami:
- Gorzów Śląski
- Mokrsko
- Pątnów
- Radłów
- Rudniki
- Skomlin

Mapa Gminy Praszka
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W skład gminy wchodzi miasto Praszka oraz 16 sołectw (Aleksandrów, Brzeziny, Gana,
Kowale, Kuźniczka, Marki, Lachowskie, Prosna, Przedmość, Rosochy, Rozterk, Skotnica,
Sołtysy, Strojec, Szyszków, Wierzbie i Wygiełdów). W Gminie znajduje się 4089 gospodarstw
domowych, a gęstość zaludnienia wynosi około 139 osoby na km2.
Miasto jest znaczącym centrum kultury, sportu i rekreacji. Posiada liczne zabytki.

Plan Praszki
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4.1.

Gospodarka gminy

Podstawą życia mieszkańców w gminie jest przemysł, wszelkiego rodzaju działalność
gospodarcza i rolnictwo. Na terenie miasta i gminy zarejestrowanych jest łącznie 1 211
podmiotów gospodarczych (dane na dzień 31 grudnia 2012 r.). Zaspokajane są potrzeby
konsumentów w niemal każdej branży: handlowej, motoryzacyjnej, odzieżowej, AGD,
ubezpieczeniowej, finansowej, zdrowia i urody, gastronomicznej, transportowej, ogrodniczej
i reklamowej.
Na terenie Gminy funkcjonuje 1519 gospodarstw rolnych. Powierzchnia użytków
rolnych wynosi ogółem 6 787 ha (użytki rolne stanowią 66%, natomiast użytki leśne 26%).
Większość

indywidualnych

gospodarstw

rolnych

prowadzi

działalność

dla

zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych rodzin związanych z danym gospodarstwem.
Naturalne warunki przyrodnicze oraz znaczna odległość od dużych ośrodków
przemysłowych, a w związku z tym mało skażone środowisko powodują, że znajdują się tu
czyste wody w rzekach i strumieniach, a w lasach można napotkać wiele pomników przyrody
oraz rzadkie gatunki zwierząt. Naturalne warunki przyrodnicze spowodowały, że Gmina stała
się bazą wypadową dla mieszkańców Górnego i Dolnego Śląska.
Głównym zakładem w Praszce jest Neapco Europe Sp. z o.o. (dawny Tedrive Poland
Sp. z o.o. a wcześniej Visteon Poland S.A. oraz Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO,
powstałe w latach 70-tych). Zakład stanowi część spółki Neapco z główną siedzibą
w Pottstown w USA. Neapco to przedsiębiorstwo o długiej i ugruntowanej historii związanej
z przemysłem samochodowym, to producent uniwersalnych przegubów, elementów
i podzespołów przeniesienia napędu, przekładni oraz układów napędowych.
Drugim co do wielkości działającym od kilku lat zakładem w Praszce jest Marcegaglia
Poland Sp. z o.o. produkujący m.in. rury stalowe, wymienniki ciepła do lodówek oraz płyty
warstwowe. Jest to zakład włoskiej grupy przemysłowej Marcegaglia, wiodącej światowej
grypy przemysłowej w sektorze przetwórstwa stali.
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Praszka jest gminą otwartą dla inwestorów. Istnieją tutaj dobre warunki do
inwestowania i nawiązywania kontaktów. Tereny budzące zainteresowanie inwestorów
położone są zarówno na obrzeżach miasta, jak i na obszarach wiejskich. Przeznaczone są one
pod działalność przemysłową i rolniczą.

4.2. Ludność

Według stanu na dzień 21 grudnia 2012 roku gminę Praszka zamieszkiwało 13975
osób, w tym 7 077 kobiet i 6 828 mężczyzn. Natomiast na dzień 31 grudnia 2011 roku
zamieszkiwała 13 916 osób w tym 7 085 kobiet i 6 831 mężczyzn, a na dzień 31 grudnia 2010
roku gminę Praszka zamieszkiwało 13968 osób, w tym 7 083 kobiet i 6 885 mężczyzn.

Liczba mieszkańców zamieszkujących gminę Praszka
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Liczba osób ogółem

13 968

13 916

13 905

7 085

7 077

6 831

6 828

Kobiety
Liczbo kobiet ogółem

7 083
Mężczyźni

Liczba mężczyzn ogółem

6 885

Źródło: opracowanie własne według danych z GUS
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Liczba mieszkańców zamieszkujących gminę Praszka
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Źródło: opracowanie własne według danych z GUS
Jak widać z powyższych danych liczba osób zamieszkujących gminę Praszka
stopniowo maleje. Główną przyczyną zmiany miejsca zamieszkania jest poszukiwanie
pracy w dużych miastach i za granicą. Pomimo przyrostu naturalnego w latach 2010 –
2012 liczba mieszkańców ciągle maleje.
Liczba urodzeń i zgonów w Gminie Praszka w latach 2010 - 2012
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Liczba urodzeń

142

152

159

Liczba zgonów

103

118

136

Przyrost naturalny

39

34

23

Źródło: opracowanie własne według danych Urzędu Miejskiego w Praszce
Mieszkańcy gminy to głównie osoby w wieku produkcyjnym 18 – 60 lat kobiety i 18 –
65 lat mężczyźni. Ilość osób w wieku 0 – 17 lat w ciągu ostatnich trzech lat spada, natomiast
w dużym tempie przybywa osób w wieku emerytalnym.
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W wieku przedprodukcyjnym, tj. 0 – 17 lat było 1 145 kobiet i 1 256 mężczyzn.
W wieku poprodukcyjnym 60 i więcej lat kobiety – 1 525 osób oraz 65 i więcej lat –
mężczyźni 671 osób.
Struktura wiekowa ludności Gminy Praszka – porównanie liczby ludności w wieku
przedprodukcyjnym, produkcyjnym i emerytalnym - kobiety
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

0 – 17

2 347

2 335

2 322

Wiek produkcyjny

9 513

9 301

9 238

Wiek emerytalny

2 108

2 280

2 345

Źródło: Opracowanie własne według danych OPS Praszka

Struktura wiekowa ludności Gminy Praszka – porównanie liczby ludności w wieku
przedprodukcyjnym, produkcyjnym i emerytalnym -

Źródło: Opracowanie własne według danych OPS Praszka
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4.3.

Oświata, kultura i sport w gminie.

Praszka jest głównym ośrodkiem kulturalno – oświatowym w gminie. W mieście
istnieją trzy szkoły podstawowe (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 3 im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
im. Wandy Chotomskiej), gimnazjum (Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II)
oraz Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych obsługujący młodzież nie
tylko z terenu gminy. Ponadto na terenach wiejskich działają cztery szkoły podstawowe
(Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Kowalach, Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Strojcu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmościu oraz Katolicka
Szkoła Podstawowa SPSK w Wierzbiu.
W Praszce działają cztery przedszkola, w tym Zespół Placówek Specjalnych oraz Sióstr
Felicjanek, natomiast na terenach wiejskich cztery oddziały przedszkolne.
Polityka oświatowa prowadzona w gminie doprowadziła do utworzenia nowoczesnej
bazy oświatowo – sportowej. Szkoły wyposażone są w sale gimnastyczne i boiska.
Mieszkańcy gminy mogą korzystać z krytego basenu, hali sportowej „Kotwica” i kompleksu
otwartych boisk sportowych „Orlik”.
W gminie funkcjonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, który realizuje
zadania w sferze kultury. Odzwierciedleniem zaangażowania mieszkańców w działalność
kulturalną są liczne zespoły artystyczne, kółka zainteresowań, a także amatorski teatr.
Oprócz różnego rodzaju imprez kulturalnych mieszkańcy Gminy mają możliwość
korzystać z księgozbiorów Publicznej Biblioteki. Ponadto ważne miejsce w sferze kultury
i historii zajmuje Muzeum, które cyklicznie organizuje wystawy i prezentacje dorobku
kulturowego, regionalnego mieszkańców i twórców nie tylko z terenu gminy.
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4.4. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Jakość życia mieszkańców związana nierozerwalnie jest z poczuciem ich osobistego
bezpieczeństwa. Dlatego ważne są działania zmierzające do ciągłego doskonalenia i poprawy
istniejącego stanu bezpieczeństwa publicznego. Działania w tym zakresie powinny się przede
wszystkim koncentrować na:
- eliminowaniu zagrożeń w miejscach szczególnie niebezpiecznych,
- stałej współpracy wszystkich jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
mieszkańców,
- przeciwdziałaniu zjawiskom niepożądanym i społecznie niekorzystnym.
Nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Praszka czuwają funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Praszce oraz strażnicy miejscy. Według danych statystycznych na
przełomie 2010 – 2012 stwierdzono spadek przestępstw i wzrost wykrywalności
przestępstw. Niestety wzrasta w minionych latach ilość interwencji domowych oraz ilość
wszczęć procedur Niebieskiej Karty.
W naszej Gminie funkcjonuje dziesięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym
trzy jednostki działające w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego (O.S.P Kowale,
O.S.P. Praszka, O.S.P. Strojec). Wszystkie jednostki wyposażone są w wysokospecjalistyczny
sprzęt ratowniczo – gaśniczy wykorzystywany w przypadku zagrożeń pożarowych,
powodziowych oraz wypadków komunikacyjnych.
Na ochronę i stan zdrowia mieszkańców wpływa nie tylko poziom życia i poziom
kultury zdrowotnej, ale również stan środowiska naturalnego, kształtowanie się sytuacji
demograficznej, rozwój systemu ochrony zdrowia i dostępność do świadczeń zdrowotnych.
Na terenie gminy funkcjonują trzy niepubliczne ośrodki zdrowia (Niepubliczny Zakład
Usług Medycznych CENTRUM, Niepubliczny Zakład Usług Medycznych ESKULAP,
Niepubliczny Zakład Usług Medycznych MEDYK). W Gminie dostępne są również cztery
prywatne przychodnie stomatologiczne, jak i dwa prywatne gabinety okulistyczne. Jakość
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i zakres usług medycznych zależy od kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem
Zdrowia przez ww. przychodnie.
Z roku na rok obserwowany jest wzrost udzielanych porad lekarskich. Ma to związek
ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, co powoduje konieczność korzystania z usług
zdrowotnych przez coraz większą część społeczeństwa, wzrost dostępności usług
zdrowotnych, a także wzrost świadomości mieszkańców gminy.

4.5 Polityka mieszkaniowa

Jako jedno z zadań własnych gminy jest tworzenie warunków do zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych swoim obywatelom. Zakres odpowiedzialności obejmuje przede
wszystkim zapewnienie lokali socjalnych dla mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej,
o niskich dochodach. Gmina posiada 63 mieszkań, w tym 17 lokali socjalnych (stan na dzień
31 grudnia 2012r.). W roku 2012 przydzielono 3 lokale komunalne i 1 lokal socjalny.
Oczekujących jest 30 rodzin: 16 na lokale komunalne i 14 na lokale socjalne. Wśród
oczekujących znajduje się wiele rodzin z prawomocnym wyrokiem Sądu o eksmisję.
Z uwagi na duże zapotrzebowanie ze strony mieszkańców gminy na mieszkania
komunalne i socjalne prognozuje się ich stopniowe zwiększanie.
Liczba mieszkań komunalnych i mieszkań socjalnych w Gminie Praszka
w latach 2010 - 2012
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Mieszkania komunalne

61

61

63

Mieszkania socjalne

15

16

17

Źródło: Opracowanie własne według danych z Urzędu Miejskiego w Praszce
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4.6 Charakterystyka rynku pracy

Na dzień 31 grudnia 2012r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Oleśnie

zarejestrowanych było 636 osób z Gminy Praszka ( w tym 344 kobiety i 292 mężczyzn).
W prowadzonych badaniach potrzeb społecznych w gminie mieszkańcy jako jeden
z największych problemów w gminie wykazywali trudności ze znalezieniem pracy.
Respondenci wskazywali nie tylko na słaby rozwój gospodarczy i brak miejsc pracy na terenie
gminy, ale też na złą postawę mieszkańców wobec pracy, tj. postawa roszczeniowa, brak
motywacji, czy lenistwo.
Liczba osób bezrobotnych w Gminie Praszka
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Osoby bezrobotne

577

642

636

Osoby długotrwale
bezrobotne

212

239

262

Osoby bezrobotne
z prawem do zasiłku

112

164

127

Źródło: Opracowanie własne według danych z PUP w Oleśnie
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Liczba osób bezrobotnych w Gminie Praszka

660
640
620
600
580
560
540
2010

2011

2012

Ilość zarejestrowanych bezrobotnych w PUP w Oleśnie
Źródło: opracowanie własne według danych z GUS

Z powyższych danych wynika, że po okresie zmniejszania się bezrobocia, nastąpił
wzrost liczby osób bezrobotnych. Może to być efektem światowego kryzysu gospodarczego
i zmniejszenia tempa rozwoju gospodarczego.
Zdaniem przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu w gminie brakuje ludzi
mających konkretne kwalifikacje i umiejętności praktyczne. Respondenci uważają, że takiego
przygotowania nie da im żaden kurs i konieczna jest szkoła zawodowa połączona z dwu,
trzyletnią praktyką w zakładzie pracy. Biorąc pod uwagę wymienione wyżej czynniki zasadne
jest wspieranie edukacji zawodowej z położeniem nacisku na praktyczne formy zajęć
i zdobywanie doświadczenia zawodowego przez uczniów jeszcze w trakcie nauki. Ponadto ze
względu na duży odsetek osób z wykształceniem podstawowym ważny jest rozwój systemu
kształcenia ustawicznego. Szansą dla gminy może być organizowanie gimnazjów
wieczorowych dla dorosłych, hufców pracy oraz szkół profilowanych w Zakładzie
Doskonalenia Zawodowego.
Największe problemy z podjęciem zatrudnienia w Gminie Praszka mają osoby młode
oraz osoby po 45 roku życia. Wskazują na to statystyki prowadzone przez Powiatowy Urząd
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Pracy . Liczby te mają odzwierciedlenie w opiniach mieszkańców. W badaniu ankietowym
przeprowadzonym wśród mieszkańców Gminy wskazano jako największy czynnik problemów
społecznych – bezrobocie.
Bezrobotni poszukujący pracy z Gminy Praszka, z podziałem na wiek.

Wiek

Bez kwalifikacji zawodowych

Bez doświadczenia zawodowego

wolności nie podjęli zatrudnienia

Którzy po odbyciu kary pozbawienia

życia

najmniej jedno dziecko do 18 roku

Matki samotnie wychowujące co

Niepełnosprawni

Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych

W tym:

18 – 24

126

1

3

0

87

25 – 34

194

5

17

1

43

21

35 – 44

98

1

18

3

12

22

45 – 54

118

6

4

4

3

18

55 – 59

68

4

0

0

2

17

60 - 64

32

4

0

2

4

6

636

21

42

10

151

108

Ogółem

24

Źródło: opracowanie własne, według PUP w Oleśnie
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Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku na dzień 31.12.2012r. wynosiła 127 osób,
w tym 65 kobiet.
Struktura bezrobocia w Gminie Praszka w latach 2010 - 2012
Wyszczególnienie

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60-64

Bezrobotni ogółem

126

194

98

118

68

32

Źródło: opracowanie własne według danych PUP w Oleśnie

Struktura bezrobocia w Gminie Praszka na dzień 31.12.2012r.
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Źródło: opracowanie własne według danych PUP w Oleśnie

Reasumując należy stwierdzić, że mieszkańcy wsi są grupą szczególnie zagrożoną
bezrobociem, ponieważ oprócz bezrobocia rejestrowanego występuje na tych obszarach
problem wysokiego bezrobocia ukrytego, wynikający głownie stąd, że duża część ludności
wiejskiej nie spełnia kryterium niezbędnego do uzyskania statusu bezrobotnego, ponieważ
posiada gospodarstwa rolne o powierzchni większej niż przewidują przepisy prawne (art. 2
pkt. 2 lit. d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Bezrobotni
mieszkańcy obszarów wiejskich napotykają na duże trudności w znalezieniu zatrudnienia.
Wiąże się to przede wszystkim z brakiem wolnych stanowisk w ich miejscu zamieszkania,
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niskim poziomem wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych, które są najczęściej
niedostosowane do potrzeb nowoczesnej gospodarki rynkowej. Prognozuję się, iż w latach
obowiązywania strategii, liczba zarejestrowanych bezrobotnych będzie się systematycznie
zmniejszać o 2 - 3% rocznie, zwiększać się także, będzie liczba osób pracujących w sektorze
usługowym, kosztem przemysłu i budownictwa. Zakłada się również coroczny wzrost
o 3 - 5%, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w powiecie oleskim oraz
sukcesywne zmniejszanie dysproporcji w stosunku do województwa.

5.Diagnoza problemów społecznych

Problemem społecznym możemy nazwać zjawisko o bardzo dużym zasięgu,
niekorzystne dla społeczności, w której występuje. Zjawisko to odbierane jest jako
niebezpieczne czy zagrażające. Ważną rolę w życiu społecznym odgrywa pomoc społeczna,
która jest na terenie gminy elementem polityki społecznej. Ma ona na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna ma za
zadanie wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb oraz umożliwianie im życia w odpowiednich warunkach.

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej na terenie gminy Praszka
w latach 2010 – 2012
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Liczba rodzin

235

219

226

Liczba osób w rodzinach

539

487

493

Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce
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Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej na terenie gminy Praszka
w latach 2010 – 2012
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Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce

Na podstawie powyższych danych liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej
można powiedzieć że liczba ta waha się w niewielkim stopniu. Skala osób korzystających
z pomocy społecznej nie zmienia się znacząco, ponieważ osoby nieposiadające własnego
źródła dochodu bądź o niższych zasobach będą funkcjonować w systemie pomocy
społecznej.
Zawsze znajdą się osoby i rodziny potrzebujące pomocy w przezwyciężaniu trudnych
sytuacji życiowych. Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej są
zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno - bytowej. Wiąże się to
z koniecznością dostarczania przez interesariuszy pomocy społecznej szeregu różnorodnych
zaświadczeń, oświadczeń itp.
Następnie każdy pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, który jest
podstawowym dokumentem przy przyznaniu pomocy. Umożliwia to dobranie adekwatnych
narzędzi i środków dla danej rodziny, a w konsekwencji podniesienie skuteczności
świadczonych usług. Wielopłaszczyznowe podejście w określeniu potrzeb powinno
w rezultacie zaowocować usamodzielnieniem się środowiska od konieczności pomocy
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z zewnątrz. Aby to osiągnąć należy szczególny nacisk położyć na wdrożenie działań
aktywizujących zarówno jednostkę jak i jej środowisko.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce w swoim zakresie podejmuje szereg działań
mających na celu pomoc rodzinom w przezwyciężaniu kryzysów i zabezpieczeniu
podstawowych potrzeb np. poprzez realizację zadania zgodnie z Rządowym Programem
Wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ten ma na celu wsparcie
gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania
dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawianych ze szczególnym uwzględnieniem
osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.
Program ten jednocześnie zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu
zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie
zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz
rozwoju w gminach bazy żywieniowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:
1) zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
a) dzieciom do 7 roku życia,
b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), zwanej
dalej „ustawą o pomocy społecznej”, w szczególności osobom samotnym, w
podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;
Zgodnie z art. 6a ww. Programu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń
albo dziecko, w szkole lub przedszkolu, wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub
przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy
społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu
takiej pomocy".
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W związku z tym liczba osób objętych dożywianiem w latach 2010-2012 przedstawia
się następująco:

Liczba osób dożywianych zgodnie z Rządowym Programem Wieloletnim

Pozostałe osoby
otrzymujące pomoc na
podstawie art. 7 ustawy
o pomocy społecznej

89

57

136

50

W tym:
Liczba osób korzystających
z posiłku

118

56

25

13

65

40

36

4

Zasiłku celowego

164

81

28

15

34

19

102

47

Pomoc w formie posiłku nie
wymagająca
przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego

11

4

0

0

0

0

0

0

Na wsi

26

Ogółem

50

Na wsi

131

Ogółem

W tym na wsi

264

Na wsi

Ogółem

Rzeczywista liczba osób

Ogółem

Wyszczególnienie

Uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej

Dzieci do 7 roku życia

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2010 r.

Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce
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Liczba osób dożywianych zgodnie z Rządowym Programem Wieloletnim

Pozostałe osoby
otrzymujące pomoc na
podstawie art. 7 ustawy
o pomocy społecznej

Uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej

Dzieci do 7 roku życia

77

46

138

56

W tym:
Liczba osób korzystających
z posiłku

111

41

11

9

51

31

50

2

Zasiłku celowego

153

85

21

8

36

23

96

54

Pomoc w formie posiłku nie
wymagająca
przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego

12

3

0

0

0

0

0

0

Na wsi

16

Ogółem

30

Na wsi

117

Ogółem

241

Na wsi

W tym na wsi

Rzeczywista liczba osób

Ogółem

Ogółem

Wyszczególnienie

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce
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Liczba osób dożywianych zgodnie z Rządowym Programem Wieloletnim
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2012 r.

72

36

135

48

W tym:
Liczba osób korzystających
z posiłku

109

30

23

9

48

20

41

2

Zasiłku celowego

188

90

24

14

46

29

118

47

Pomoc w formie posiłku nie
wymagająca
przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego

9

7

0

0

0

0

0

0

Na wsi

21

Ogółem

42

Na wsi

104

Ogółem

245

Na wsi

Rzeczywista liczba osób

Ogółem

W tym na wsi

Uczniowie do
Pozostałe
czasu
osoby
ukończenia otrzymujące
szkoły
pomoc na
ponadgimna
podstawie
zjalnej
art. 7
ustawy o
pomocy
społecznej

Ogółem

Wyszczególnienie

Dzieci do 7
roku życia

Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce
Nadmienić należy również, że rodziny z dziećmi znajdujące się w trudnej sytuacji
materialnej obejmowane są różnymi formami wsparcia finansowego zarówno w ramach
ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom
uprawnionych do alimentów oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Elementarną formą
w zakresie wsparcia finansowego i rzeczowego dla rodzin z dziećmi jest zapewnienie
dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych ciepłego posiłku. Wszystkie
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dzieci objęte opieką wychowaniem i edukacją od żłobka do szkoły ponadgimnazjalnej
z rodzin, których dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego
określonego ustawą o pomocy społecznej mają możliwość korzystania z dożywiania
w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Przedmiotem diagnozy są problemy charakterystyczne dla różnych grup społecznych.
Zalicza się do nich między innymi: ubóstwo, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę,
niepełnosprawność, bezdomność, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych (rodziny niepełne i wielodzietne), przemoc w rodzinie itp. Problemy te nie
występują w izolacji od siebie, często zachodzi pomiędzy nimi związek przyczynowo –
skutkowy, np.: bezrobocie powoduje nie tylko utratę środków utrzymania, ale przyczynia się
do powstania bądź nawarstwienia innych problemów, takich jak: narkomania, alkoholizm,
przemoc w rodzinie itp.

5.1 Ubóstwo

Ubóstwo określa się jako stan, w którym jednostce czy grupie społecznej brakuje
środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, uznawanych w danej społeczności za
niezbędne. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 182 z późn. zm.) nie definiuje ubóstwa, ale przyjmuje się, że ubogimi są osoby lub
rodziny, których dochód jest niższy lub równy (tzw. kryterium określonemu w ustawie
o pomocy społecznej) - dochodowi uprawniającemu do bezzwrotnej pomocy finansowej
tj. zasiłek celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały, zasiłek celowy na zakup posiłku lub
żywności oraz bezpłatnych świadczeń w tym: praca socjalna, interwencja kryzysowa, posiłek,
pobyt w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania.
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Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na terenie gminy
Praszka w latach 2010 – 2012 r.
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Liczba rodzin

87

103

119

Liczba osób w rodzinach

211

267

274

Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce
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Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że w 2012 roku zwiększyła się liczba
rodzin ubogich. Spowodowane to było tym, że osoby te w pierwszej kolejności straciły pracę,
a przez to pozbawione zostały środków utrzymania i zmuszone były zgłosić się o pomoc do
Ośrodka Pomocy Społecznej. Ubóstwo jako zjawisko ma wiele przyczyn, a podstawowym jego
czynnikiem jest bezrobocie. Poziom ubóstwa widoczny jest głównie w rodzinach, które
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znajdują się długotrwale poza rynkiem pracy, a także są niezaradne w zakresie podjęcia pracy.
Następstwem bezrobocia jest to, że nie radzą sobie z bezradnością w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego tj. rodziny wielodzietne i rodziny
niepełne oraz w rodzinach utrzymujących się z innych źródeł niezarobkowych (tj. innych niż
renta czy emerytura).
Rodzin żyjących w ubóstwie z pokolenia na pokolenie jest coraz więcej. Pracownicy
socjalni wiedzą o swoich podopiecznych praktycznie wszystko. Pomagają rodzinom, często
jednak przegrywają z przekazywanymi z pokolenia na pokolenie modelami życia jak
i zakorzenionymi stereotypami.
Niezwykle trudno jest przekonać osoby korzystające ze świadczeń do tego, że mogą
żyć inaczej i lepiej. Zwłaszcza kiedy funkcjonuje wśród nich przekonanie, że nie warto chodzić
do pracy, starać się, skoro pieniądze można mieć zupełnie „za darmo”. Takiego myślenia nie
zmienia nawet fakt, że nie są to duże pieniądze. Często też zasiłek wypłacany z Ośrodka
Pomocy Społecznej traktowany jest jak swego rodzaju wypłata.
Na dziedziczenie ubóstwa wpływać może wiele czynników. Często występuje
kumulacja

problemów

takich

jak:

bezrobocie,

długotrwała

lub

ciężka

choroba,

niepełnosprawność, problemy opiekuńczo-wychowawcze, uzależnienia, bezdomność, niskie
umiejętności interpersonalne, itp. Czynniki te często występują łącznie, utrudniając
codzienne funkcjonowanie i przekładają się na niską jakość życia. Kumulacja problemów
obniża motywację klientów do zmian i koncentruje ich wyłącznie na działaniach, by na
bieżąco i doraźnie zaspokajać podstawowe potrzeby.

5.2 Bezrobocie

Bezrobocie jest to pozostawanie bez pracy lub nieaktywność zawodowa, która powoduje
obniżenie warunków życia ludności, zaś długotrwałe pozostawanie bez pracy dodatkowo
zmniejsza szanse na znalezienie zatrudnienia oraz powoduje stałe obniżanie się standardu
życia, a także rozszerza się obraz patologii społecznej. Problem bezrobocia dotyczy nie tylko
osób nim dotkniętych, lecz także całej rodziny. Pojawia się również groźba przyjmowania
przez dzieci negatywnych wzorów osobowych, a w konsekwencji dziedziczenia statusu
bezrobotnego. Bezrobocie zwłaszcza to długotrwałe, jest od wielu lat jednym z głównych
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czynników trudnej sytuacji życiowej a tym samym powodem korzystania osób lub rodzin
z pomocy społecznej. Statystyki dotyczące bezrobocia w dużym stopniu zniekształcają obraz
tego zjawiska głównie ze względu na duży stopień tzw. bezrobocia utajonego oraz tzw.
„pracy na czarno”.

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej ze względu na bezrobocie
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Liczba rodzin

89

90

94

Liczba osób w rodzinach

257

256

235

Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej ze względu na bezrobocie

Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce

Analizując powyższe dane widać, że liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej
z powodu bezrobocia minimalnie zmalała. Powodem tego może być emigracja ludzi
bezrobotnych za granicę za tzw., „kawałkiem chleba”.
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Bezrobocie wpływa również na poziom życia rodzin i często prowadzi do:
- dezintegracji rodziny (problemy opiekuńczo-wychowawcze, rodzenie się przemocy,
zanikanie autorytetu rodzicielskiego),
- osłabienia więzi emocjonalnych pomiędzy członkami rodziny,
- zwiększenia ryzyka patologii życia społecznego,
- utraty poczucia bezpieczeństwa i wpływu na własne życie,
- degradacji ekonomicznej i społecznej.
Problem bezrobocia dotyka nie tylko osoby pozostające bez pracy ale również i ich
rodziny, w których może dochodzić do poważnych zakłóceń.

Liczba osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
na dzień 31.12.2012r.
Wyszczególnienie

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60-64

Bezrobotni ogółem

126

194

98

118

68

32

Kobiety

69

115

58

66

36

0

Mężczyźni

57

79

40

52

32

32

Źródło: Opracowanie własne, według PUP w Oleśnie
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Liczba osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
na dzień 31.12.2012r.
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Źródło: opracowanie własne, według PUP w Oleśnie

Jak widać z powyższych danych w większości przypadków osoby bezrobotne to
kobiety, a najliczniejszą grupą osób bezrobotnych na terenie Gminy Praszka stanowią osoby
znajdujące się w wieku 25 - 34 lata. Są to w szczególności osoby, które ukończyły studia i ze
względu na zmniejszającą się liczbę miejsc pracy osoby te maja problem ze znalezieniem
zatrudnienia. Następną grupę osób bezrobotnych stanowią osoby w wieku 18 - 24.
Natomiast ostatnią grupą osób bezrobotnych są osoby w wieku 60 - 64 lata. W grupie tej nie
ma kobiet ponieważ są już na emeryturach ze względu na wiek emerytalny, a mężczyźni
w wielu przypadkach są na zasiłkach przedemerytalnych.
W walce z bezrobociem bardzo dużą i znaczącą rolę odgrywa Powiatowy Urząd Pracy,
który oferuje bezrobotnym oferty pracy, szkolenia, przekwalifikowania zawodowe,
doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne,
prace społecznie użyteczne oraz jednorazową pomoc na podjęcie działalności gospodarczej.
Natomiast działania Gminy w zakresie walki z bezrobociem obejmują głównie: tworzenie
warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu gminy i przedsiębiorczości mieszkańców,
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ulgi w podatkach dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, organizowanie prac
interwencyjnych i robót publicznych oraz organizowanie prac społeczno – użytecznych.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2012 roku
Wyszczególnienie
Osoby bezrobotne

Zat

Razem

Kobiety

Zatrudnione przy pracach interwencyjnych

9

6

Zatrudnione przy robotach publicznych

13

6

Odbywające szkolenia

1

1

Odbywające staż

84

65

Odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych

0

0

Odbywające prace społeczno - użyteczne

0

0

Źródło: opracowanie własne według danych z PUP w Oleśnie

W ostatnim czasie bardzo ważnym elementem w aktywizacji zawodowej i społecznej
osób bezrobotnych stały się projekty systemowe współfinansowane ze środków unijnych,
realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Dzięki tym
projektom i możliwości korzystania z funduszy unijnych pojawiła się szansa na rozwój
pomocy społecznej, szczególnie dla osób długotrwale pozostających bez pracy, którym
można było stworzyć możliwość uczestnictwa w różnych kursach, które miały na celu pomoc
w przezwyciężeniu barier zawodowych, zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych
w dostępie do zatrudnienia i korzystania z usług społecznych.

Liczna osób uczestniczących w projektach
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Liczba osób uczestniczących

8

8

8

w projektach
Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce

Brak zatrudnienia negatywnie wpływa nie tylko na ekonomiczną kondycję rodzin, ale
także na pozamaterialne kwestie życia rodzinnego, a przymusowe pozostawanie bez pracy
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oraz niemożność znalezienia zatrudnienia powoli i systematycznie pozbawiają człowieka
poczucia własnej wartości. Stres i utrata stabilizacji powodują często niemożność
podejmowania racjonalnych, a także bardzo często jakichkolwiek decyzji, przy których
pojawia się apatia i zniechęcenie. Okres bezrobocia oznacza radykalną zmianę rozkładu czasu
w ciągu dnia. Zauważa się istotny aspekt bezrobocia, który ma wpływ na funkcjonowanie
całej rodziny. A zatem problem bezrobocia w rodzinie warunkuje każdy obszar życia
rodzinnego i niesie olbrzymie konsekwencje i straty jakie członkowie rodziny muszą ponosić.

5.3 Problemy opiekuńczo – wychowawcze (rodziny niepełne i wielodzietne)

Rodzina jako podstawowa komórka społeczna jest pierwszym i najważniejszym
środowiskiem każdego dziecka. Obowiązkiem rodziny jest zaspokojenie wszystkich
niezbędnych potrzeb życiowych. Wywiera ona bardzo duży wpływ na kształtowanie postaw,
aspiracji i systemów wartości. Nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny oraz złe wypełnienie
ról społecznych powoduje jej destrukcję. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece
i wychowaniu własnych dzieci łączy się z innymi dysfunkcjami takimi jak: uzależnienie od
środków psychoaktywnych, przemocy domowej, zaburzeń równowagi systemu rodzinnego
w sytuacjach kryzysowych, problemów w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich,
zawodowych wyrażające się m. in. niedojrzałością emocjonalną, problemami we współżyciu
z ludźmi, konfliktami i trudnościami adaptacyjnymi, niezaradnością w prowadzeniu
gospodarstwa domowego, upośledzeniem umysłowym jednego lub obojga rodziców,
śmiercią jednego lub obojga rodziców, problemami wychowawczymi w środowisku
rodzinnym, szkolnym ujawniającymi się w postaci zachowań buntowniczych, agresywnych,
konfliktowych, łamaniu przez dzieci i młodzież panujących obyczajów, wartości i norm,
ucieczek z domów oraz problemów wychowawczych aż do wykraczania na drogę
przestępstwa.
Bezradność osób w sprawach opiekuńczo – wychowawczych jest jednym
z ważniejszych problemów dotyczących w głównej mierze rodzin o niskim statusie
społecznym i niskiej świadomości wychowawczej,
a

głównym

czynnikiem

sprzyjającym

o zaburzonych relacjach małżeńskich,

pogłębianiu

się

niewydolności

opiekuńczo-
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wychowawczej rodzin jest w wielu przypadkach długotrwałe bezrobocie i wynikające z niego
ubóstwo.
Bezrobocie stanowi główne uwarunkowanie wykluczenia społecznego i zaburza
wypełnianie ekonomicznej funkcji rodziny. Długotrwałe pozostawanie bez pracy najczęściej
prowadzi do narastania wewnętrznych konfliktów w rodzinie, różnego typu uzależnień
między innymi: alkoholizm i narkomania, przemocy domowej oraz pogorszenia stosunków
miedzy jej

członkami,

a

tym samym

jest

główną

przyczyną

nieprawidłowości

w funkcjonowaniu rodziny.

Liczba rodzin korzystających z pomocy OPS z powodu bezradności
w sprawach opiekuńczo - wychowawczych w latach 2010 - 2012
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Rodziny ogółem

235

219

226

Bezradność w sprawach opiekuńczo –

20

16

24

Rodziny wielodzietne

1

2

2

Rodziny niepełne

19

12

19

wychowawczych w tym:

Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce

Według danych statystycznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce widać, że liczba
rodzin

korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności opiekuńczo –

wychowawczej i prowadzenia gospodarstwa domowego 2012 r. wzrosła. Może to wynikać
w dużej mierze z tego, że rodziny te mają wiele sprężonych ze sobą problemów takich jak:
ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, długotrwała lub ciężka choroba i niepełnosprawność oraz
przemoc w rodzinie i wiele innych, które upoważniają je do otrzymywania świadczeń
określonych w ustawie o pomocy społecznej.
41
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020

Rodzinom mającym trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dzieciom
wychowującym się w tych rodzinach udziela się pomocy niefinansowej tj. praca socjalna
i pomocy finansowej w postaci zasiłków okresowych z powodu bezradności w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych, zasiłków celowych na zakup żywności, leków, niezbędnego
ubrania oraz na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, pomocy w formie zakupu
gorącego posiłku w szkole, pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego oraz pomocy
w formie asystenta rodziny.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.11.2011 r.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135) nakłada obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny, który
w szczególności ma za zadanie:


udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,



udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,



udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,



udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dziećmi,



wspieranie aktywności społecznej rodzin,



motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,



udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy
zarobkowej,



motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie

prawidłowych

wzorców

rodzicielskich

i

umiejętności

psychospołecznych,


udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych,



podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin,



prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,



dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
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monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,



sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca
z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach
na rzecz dziecka i rodziny,



współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi
podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Istotnym problemem wymagającym szybkiego rozwiązania jest zapewnienie opieki

dzieciom całkowicie jej pozbawionym. Jeżeli jest to konieczne to można dziecku zapewnić
opiekę i wychowanie poza rodziną poprzez umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce
opiekuńczo – wychowawczej. Dotychczasowy system opieki instytucjonalnej (placówki
opiekuńczo-wychowawcze) wymaga dokonania przemian i dostosowania ich do bardziej
indywidualnego podmiotowego podejścia do dziecka, czego duża placówka opiekuńczo –
wychowawcza nie jest w stanie zapewnić. Alternatywą dla tej formy opieki mogą być
rodzinne domy dziecka i zawodowe rodziny zastępcze. Wychowanie dziecka w warunkach
zbliżonych do rodziny naturalnej daje dużo większe szanse na prawidłowy rozwój i jego lepszą
przyszłość.
Zgodnie z informacją PCPR – u na dzień 31.12.2012 r. w Gminie Praszka funkcjonuje
7 rodzin zastępczych, w których przebywa 10 dzieci.
Bardzo ważnym obszarem wsparcia rodziny w jej funkcjach opiekuńczo –
wychowawczych

jest

poszerzanie

oferty

dotyczącej

wypełniania

czasu

wolnego

(pozaszkolnego) dzieciom i młodzieży. Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum prowadzą
zajęcia w ramach świetlic szkolnych. Ponadto organizacje pozarządowe działające w Gminie
Praszka prowadzą m.in. Świetlicę Terapeutyczną z programem socjoterapeutycznym.
W ramach działań proponowanych przez świetlicę dzieci mają możliwość skorzystania
z opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz realizacji oddziaływań profilaktycznych
i terapeutycznych oraz zajęć rekreacyjnych. Wśród dzieci i młodzieży korzystających ze
świetlic w przeważającej większości są to dzieci z rodzin ubogich materialnie, znajdujących
się w trudnej sytuacji emocjonalnej, społecznej lub z rodzin borykających się z poważnymi
dysfunkcjami taki jak np. alkoholizm członka rodziny.
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W dalszym ciągu nadrzędnym celem w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej będzie
wspieranie rodzin w funkcjach opiekuńczo – wychowawczych, zapewnienie opieki dzieciom
z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz tworzenie grup wsparcia dla rodziców i dzieci
w celu przeciwdziałania marginalizacji i niedostosowania społecznego.

Asystentura rodzin w OPS Praszka realizowana jest od 1 marca 2012 roku zaraz po
wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej / Dz.U.2011 Nr 149, poz.887 /.
Asystent rodzinny na początku działalności pracował z rodzinami wieloproblemowymi
w ramach umowy zlecenia. Dzięki pozyskaniu środków z dotacji rządowych od 1 lipca 2012
roku w OPS Praszka został utworzony etat asystenta rodzinnego, współfinansowany przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Praca asystenta jest wielofunkcyjna począwszy od funkcji wsparcia psychicznoemocjonalnego poprzez

funkcję

monitorującą,

opiekuńczą, doradczą,

mediacyjną,

wychowawczą, oraz koordynującą wszelkie działania skierowane na rodzinę.

Liczba rodzin objętych asystenturą rodzin w okresie 2010 – IX 2013
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

IX 2013

Ilość rodzin

0

0

4

6

0

0

9

16

objętych pomocą
asystenta rodziny
Ilość osób
w rodzinach
objętych pomocą
asystenta rodziny
Źródło: opracowanie własne, dane własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce
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5.4 Długotrwała lub ciężka choroba i niepełnosprawność

Kolejnym ważnym dla społeczeństwa problemem społecznym i istotnym powodem
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest także długotrwała lub ciężka choroba,
zwana także jako choroba przewlekła.
W wielu przypadkach problem ten jest nierozwiązywalny, ponieważ każda choroba
przewlekła, wiąże się przede wszystkim z tym, iż dolegliwości zdrowotne nie mijają, a wręcz
przeciwnie nasilają się. W miarę upływu czasu schorzenia utrzymują się latami, a w efekcie
osoby te stają na komisję orzekania o niepełnosprawności i otrzymują orzeczenie zaliczając
je do osób niepełnosprawnych.
Długotrwała lub ciężka choroba jest dużym problem, a jego skutki są trudne do
wyeliminowania, ponieważ w małym stopniu zależą od samej osoby, a ponadto wymagają
znacznych nakładów finansowych przez dłuży czas.

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z tytułu długotrwałej choroby

Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Liczba rodzin

114

100

105

Liczba osób w rodzinie

195

160

169

Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce
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Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z tytułu długotrwałej choroby
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Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce

Jak widać z powyższych danych liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej
w niewielkim stopniu zmalała. Może to wynikać z faktu, że osoby długotrwale chore
posiadające często własne źródło dochodu (np. renty) i nie są wstanie pokryć zwiększających
się wydatków związanych z zakupem leków i leczeniem.
Następnym ważnym problemem społecznym jest niepełnosprawność, która powstaje
na

skutek

wrodzonych

wad

organicznych,

urazów

czy

przebytych

chorób.

Niepełnosprawność obejmuje swym zasięgiem wszystkie sfery rozwoju człowieka oraz
wszystkie aspekty jego funkcjonowania. Znaczenie tego problemu wynika z rozmiarów
i powszechności występowania tego zjawiska a także z konsekwencji, jakie wywołuje w życiu
indywidualnym i społecznym.
Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) osoba niepełnosprawna to osoba o naruszonej sprawności funkcjonalnej lub aktywności
życiowej w stopniu utrudniającym pełnienie dla niej właściwych ról społecznych.
Najczęstszymi problemami z jakimi spotykają się w swojej codziennej egzystencji osoby
niepełnosprawne to przede wszystkim:
- utrudnienia architektoniczne i komunikacyjne,
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- pogarszanie się sytuacji ekonomicznej,
- utrudniony dostęp do leczenia i rehabilitacji,
- bariery psychologiczne,
- izolacja społeczna,

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z tytułu niepełnosprawności
w latach 2010 – 2012.
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Liczba rodzin

88

89

85

Liczba osób w rodzinach

180

176

159

Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z tytułu niepełnosprawności
w latach 2010 – 2012.
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Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce

Z powyższych danych wynika, że liczba korzystających z pomocy rodzin z osobami
niepełnosprawnymi na przestrzeni ostatnich 3 lat jest niemalże stała. Oznaczać to może
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zarówno „wymianę pokoleniową” jak i brak źródeł dochodu, które prowadzą osoby
niepełnosprawne do korzystania z pomocy społecznej, w głównej mierze są oni
świadczeniobiorcami zasiłków stałych. Świadczyć też może o tym, że osoby niepełnosprawne
posiadają własny dochód np. w postaci renty, ale dochód ten jest niewystarczający na
zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych i dlatego osoby niepełnosprawne są
obejmowane pomocą w postaci specjalnych zasiłków celowych.
W ramach pomocy osobom niepełnosprawnym i członkom ich rodzin udziela się,
oprócz pomocy finansowej, pomocy w postaci usług opiekuńczych, dożywiania a także porad
socjalnych, m.in. dotyczących przysługujących ulg i uprawnień, informacji o dostępnych
formach

rehabilitacji i

stowarzyszeniach

i

pomocy

organizacjach

społecznej

oraz

pozarządowych

o

funkcjonujących

działających

na

na
rzecz

terenie
osób

niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne napotykają się na liczne przeszkody związane
z samodzielnym funkcjonowaniem. Nie wystarczy jednak tylko wspierać te osoby, lecz należy
pomóc im tworzyć warunki do szerszego i aktywnego ich udziału w rozwoju. Należy także
pamiętać o prowadzeniu działań, których celem jest przeciwdziałanie społecznemu
wykluczeniu osób niepełnosprawnych, które prowadzą do większej ich aktywności
zawodowej i społecznej. Wymaga to z jednej strony przygotowania się społeczeństwa do tej
zmieniającej się sytuacji jak i przygotowania samych osób niepełnosprawnych do pełnienia
różnych ról społecznych

w swoich środowiskach lokalnych.

Problem osób niepełnosprawnych w gminie jest bliski zarówno pracownikom
samorządowym jak i społeczności lokalnej. Swego rodzaju odpowiedzią na zaspokojenie
potrzeb osób niepełnosprawnych jest nowo powstały Środowiskowy Dom Samopomocy
w Ganie.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu,
przeznaczony dla osób dorosłych, które mają trudności związane z prawidłowym
funkcjonowaniem w samodzielnym życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Placówka
działa od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zajęcia
z uczestnikami prowadzone są indywidualnie i grupowo, a ich tematyka i poziom
dostosowany jest indywidualnie do możliwości i potrzeb psychofizycznych każdego
uczestnika. Działalność ŚDS finansowana jest ze środków Wojewody Opolskiego jako zadanie
zlecone gminy przez administrację państwową. Funkcjonowanie ŚDS-u może być wspierane
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przez sponsorów i uzupełniane przez wolontariuszy na zasadach ustalonych z dyrektorem
placówki.

Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje wsparciem osoby z zaburzeniami
psychicznymi,

upośledzeniem

umysłowym,

skierowanymi

na

podstawie

decyzji

administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce. Wnioski
o skierowanie można pobrać osobiście w ŚDS w Ganie oraz Ośrodkach Pomocy Społecznej
w Praszce, Rudnikach i Gorzowie Śląskim lub ze strony Urzędu Miejskiego w Praszce.
Wypełniony wniosek razem z zaświadczeniami lekarskimi należy złożyć we właściwym ze
względu na swoje zamieszkanie Ośrodku Pomocy Społecznej. ŚDS obejmuje wsparciem
osoby z terenu Gminy Praszka, ale dopuszcza się przyjęcie osób z terenu innej gminy
w drodze porozumienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecnie gmina Praszka ma
podpisane porozumienie z gminami Gorzów Śląski i Rudniki.

Usługi Świadczone przez ŚDS dla uczestników:

1) trening funkcjonowania w życiu codziennym,
2) trening umiejętności interpersonalnych,
3) trening spędzania wolnego czasu,
4) poradnictwo psychologiczne,
5)terapię ruchową w tym zajęcia sportowe, fizjoterapię, turystykę i rekreację,
6) terapię zajęciową,
7) niezbędną opiekę i wsparcie,
8) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
9) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
10) inne działania zmierzające do pełnej integracji i usamodzielnienia uczestnika.

Ważne jest aby osobom niepełnosprawnym zapewnić godne warunki życia
i możliwość pełnego rozwoju na każdym etapie ich życia. Jako szczególna grupa
osób - niezależnie od dochodu - potrzebują oparcia społecznego oraz możliwości podjęcia
zatrudnienia dostosowanego do posiadanej niepełnosprawności.
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Wsparcie w postaci zasiłków stałych i celowych kierowane jest w szczególności do
osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych. Pomoc ta obejmuje dofinansowanie do
leków i kosztów leczenia. W ramach gminnego programu osłonowego udzielana jest również
pomoc finansowa na zmniejszenie wydatków na leki, oraz przyznawane są usługi opiekuńcze
a także prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

5.5 Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju
i niestety jest zjawiskiem marginalizacji.
Przemoc w rodzinie zwana tez przemocą domową to inaczej zamierzone
i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, które
narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienia i szkody. W relacji jedna ze stron ma
przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Przemoc w rodzinie
powoduje przede wszystkim łamanie norm moralno – prawnych, zastraszanie dzieci, agresje,
depresje i choroby psychiczne.
Przemoc jest zjawiskiem społecznym niewystępującym tylko w rodzinie, ale również
można ją zaobserwować w grupach rówieśniczych, w szkołach i na ulicy, gdzie może być
również związana z uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków.
Wspólnym mianownikiem wszystkich tych zjawisk związanych z przemocą jest
dążenie do podporządkowania sobie i wykorzystania słabszej strony przez silniejszą.
Przemoc w rodzinie występuje w różnych formach:
- przemoc fizyczna - popychanie, policzkowanie, szarpanie, nie udzielenie koniecznej pomocy,
itp.,
- przemoc psychiczna (słowna) - różnorodne agresywne zachowania werbalne (stała krytyka,
wyśmiewanie poglądów, domaganie się posłuszeństwa, wyzywanie, upokarzanie, groźby,
itp.),
- przemoc seksualna - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych
praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, itp.,
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- przemoc ekonomiczna- może charakteryzować się tym, iż sprawca odbiera zarobione
pieniądze ofierze, uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej, czy też nie zaspokaja
podstawowych potrzeb materialnych rodziny.
Ofiarami przemocy są zazwyczaj dzieci i kobiety, rzadziej mężczyźni, a także ofiarami
takimi mogą być też osoby starsze, współmałżonkowie, partnerzy w związkach nieformalnych
i osoby niepełnosprawne. W stosunku do dzieci przemoc może być stosowana przez obojga
rodziców, a w stosunku do dorosłych może być stosowana zarówno przez osoby dorosłe jak
i przez młodzież.
Najczęstszymi przyczynami przemocy i agresji w rodzinie są:
- alkoholizm,
- konflikty rodzinne,
- brak pracy,
- rozwody.

Pomoc takim ofiarom wymaga zintegrowanego działania wielu instytucji i podmiotów
wykonujących zadania z tego zakresu. Ponieważ temat przemocy w rodzinie to wciąż temat
tabu, dlatego ofiarom przemocy jest trudno uzyskać fachową pomoc, a poziom korzystania
z pomocy społecznej przez rodziny dotknięte przemocą jest niewielki. Dlatego również dane
statystyczne daleko odbiegają od rzeczywistości.

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej dotkniętych przemocą
w latach 2010 – 2012

Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Liczba rodzin

0

2

1

Liczba osób w rodzinach

0

8

4

Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce

51
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej dotkniętych przemocą
w latach 2010 - 2012
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Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce

Pomoc ofiarom przemocy ułatwiają działania w ramach procedury „Niebieskiej
Karty”, która jest dokumentem służbowym wypełnianym przez funkcjonariusza policji
w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie i służy dokumentowaniu faktów związanych
z przemocą w danej rodzinie, ocenie zagrożenia dalszą przemocą, oraz jako dowód
w sprawach sądowych.
„Niebieska Karta” może zostać założona przez funkcjonariuszy Policji, pracowników
socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Wypełnienie „Niebieskiej Karty" nie jest jednak równoznaczne ze złożeniem
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i nie stanowi podstawy do wszczęcia
postępowania karnego. W przypadku złożenia zawiadomienia i wszczęcia postępowania
może ona zostać wykorzystana jako dowód procesowy. Dokumentacja „Niebieskie Karty" dla
policji jest informacją, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Dzielnicowy ma obowiązek
nie później niż w ciągu 7 dni skontaktować się z daną rodziną, jest zobligowany do
rozpoznania sytuacji i jej systematycznego monitorowania a także do udzielania pomocy
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w trakcie comiesięcznych wizyt. Również dla komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, NK jest zapisem informacji powziętych przez przedstawicieli tych służb
podczas wykonywania swoich obowiązków.
W związku z procedurą „Niebieskiej Karty” w 2010 roku został uchwalony Program
przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie,

do

którego

został

powołany

Zespół

Interdyscyplinarny. Głównym zadaniem tego Zespołu jest tworzenie gminnego systemu
pomocy ofiarom przemocy domowej przy współpracy różnych osób, instytucji czy
organizacji. Ww. Zespół podejmuje działania, które maja na celu zwiększenie świadomości
społecznej na temat przemocy domowej, motywowaniu ofiar przemocy w rodzinie do
żądania ochrony swoich praw i szukania pomocy.
Liczba ofiar przemocy w latach 2010 - 2012
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Liczba ofiar przemocy

0

15

26

Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce
Liczba sprawców przemocy w latach 2010 - 2012
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Liczba sprawców przemocy

0

14

16

Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce
Liczba założonych Niebieskich Kart w latach 2010 - 2012
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Liczba założonych NK

0

14

21

Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce
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Ponieważ przemoc w rodzinie jest przestępstwem, dlatego też w sytuacji jej
występowania pomocy udzielają:


Policja,



Prokuratura,



Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy do miejsca zamieszkania,



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
W zapobieganiu przemocy domowej mogą pomóc działania, które powinny być oparte

o systematyczną wymianę informacji i rzetelną współpracę z samorządem lokalnym
tj. Policją, czy Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koniecznym jest
w dalszym ciągu prowadzenie działań profilaktyczno - edukacyjnych w Gminie Praszka,
w celu systematycznego uświadamiania mieszkańcom problemu przemocy w rodzinie.

5.6 Alkoholizm

Światowa Organizacja Zdrowia określa alkoholizm jako chorobę związaną ze
znacznym osłabieniem wynikającym z trwałego i nadmiernego spożywania alkoholu, przy
czym osłabienie oznacza dysfunkcjonalność na poziomie fizycznym, psychicznym oraz
społecznym. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
uzależnienie od alkoholu definiuje jako kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych
i poznawczych, wśród których picie alkoholu dominuje nad innymi zachowaniami, które
miały poprzednio dla pacjenta większą wartość. Głównym objawem uzależnienie jest
pragnienie alkoholu. Na ostateczne rozpoznanie uzależnienia, pozwala identyfikacja trzech
lub więcej następujących cech lub objawów występujących łączenie przez pewien czas
w ciągu ostatniego roku
 Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („głód alkoholowy”),
 Upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem (trudności
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w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia do wcześniej założonego
poziomu, nieskuteczność wysiłków zamierzających do zmniejszenia lub kontrolowania
picia),
 Fizjologiczne objawy stanu odstawienia pojawiającego się, gdy picie alkoholu jest
ograniczone lub przerywane albo używanie alkoholu lub pokrewnie działających
substancji (np. leków) w celu złagodzenia ww. objawów, uwolnienie się od nich lub
uniknięcia ich,
 Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu, potrzeba spożycia większych
dawek dla wywołania oczekiwanego efektu,
 Z powodu picia alkoholu narastające zaniedbywanie alternatywnych źródeł
przyjemności lub zainteresowań, zwiększona ilość czasu przeznaczona na zdobywanie
alkoholu lub jego picie, bądź uwolnienia się od następstw jego działania,
 Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych
następstw picia.
Problematyka uzależnień na terenie Gminy Praszka jest podejmowana poprzez
odpowiednie

instytucje

samorządowe,

których

ustawowym

obowiązkiem

jest

minimalizowanie problemów i patologii o charakterze społecznym. Taką instytucją w gminie
jest

między

innymi

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w

Praszce,

Gminna

Komisja

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariat Policji w Praszce oraz Centrum
Profilaktyki.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce udzielił w 2012 r. pomocy 206 rodzinom,
a spośród nich w 43 nadużywany jest alkohol.
Z terenów z Gminy Praszka w zakładach lecznictwa odwykowego leczyło się łącznie
111 osób, to jest o 62 więcej niż w 2011 roku. Osoby te leczone były w Zakładzie Lecznictwa
Odwykowego w Woskowicach (10 osób), w Przychodni Uzależnień w Oleśnie (77 osób),
w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego w Parzymiechach (12 osób), w Ośrodku Terapii

55
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020

Uzależnień w Branicach (8 osób), w Ośrodku Terapii Uzależnień w Warcie (3 osoby),
w Ośrodku – Oddziale Terapii Uzależnień w Lublińcu (1 osoba).
Jak wynika z informacji otrzymanych z Komisariatu Policji w Praszce do końca
września 2012 r. odnotowano 83 interwencje związane z alkoholem. W porównaniu z rokiem
wcześniejszym liczba ta zmalała o 23.
W 2012 roku odnotowano, że podczas rutynowych kontroli policjanci zatrzymali 61 osób
prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu, natomiast w 2011 podobnych zatrzymań
było 93.
Ponadto Komisariat Policji w Praszce podaje, że w 2012 roku odnotowano
77 przypadków zakłócania porządku publicznego, gdzie przyczyną był alkohol, natomiast
w 2011 roku takich przypadków było 66.

Interwencje policji wobec osób pod wpływem alkoholu w latach 2010 - 2012

Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Osoby nietrzeźwe w miejscach
publicznych

23

46

26

Prowadzenie
pojazdu
wpływem alkoholu

73

93

61

Wypadki i kolizje

3

1

1

Zakłócanie porządku publicznego

62

58

77

Zatrzymani do wytrzeźwienia

13

46

26

Interwencje domowe

98

106

83

pod

Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce (na dzień 20.10.2013r.)
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Rodziny z problemem alkoholowym na terenie Gminy Praszka w latach 2010 - 2012
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Osoby uzależnione

46

49

37

Dzieci w tych rodzinach

30

59

33

Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce

Alkoholizm jako powód przyznania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce
w latach 2010 - 2012
70
60
50
40
30
20
10
0
2010

2011

2012

Alkoholizm

Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, liczy ona osiem osób. Komisja co najmniej raz w miesiącu rozpatruje wnioski
o skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zapoznaje
zainteresowanych z opiniami wydanymi przez Biegłych Sądowych, a także prowadzi rozmowy
motywujące do podjęcia leczenia.
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W latach 2010 - 2012 programem III Elementarz, czyli programem siedmiu kroków
i Elementarz Gimnazjalny objęto wszystkich uczniów klas VI szkół podstawowych i III klasy
w gimnazjum. Programem tym zostali objęci również rodzice dzieci. Natomiast w szkołach
średnich z Gminy Praszka realizowane były programy autorskie dotyczące przeciwdziałania
uzależnieniom.
Ponadto w latach 2010, 2011 i 2012 Gmina uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii
społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Efektem prowadzonych podczas kampanii działań
były zawody sportowe organizowane w szkołach, wycieczki i rajdy rowerowe oraz festyny
rodzinne organizowane przez szkoły i przedszkola, a także przeglądy teatrzyków
profilaktycznych.
W Praszce od 2000 roku funkcjonuje świetlica Terapeutyczna, do której uczęszczają
dzieci i młodzież z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych. Dzieci każdego dnia otrzymują
posiłek, uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych oraz każdego dnia mają udzielaną
pomoc przy wyrównywaniu braków edukacyjnych. W okresie wakacji i ferii zimowych
podopieczni uczestniczą w zajęciach sportowych oraz wyjazdach kulturalnych.
Na terenie gminy od 1998 roku istnieje grupa samopomocowa Anonimowych
Alkoholików (AA). Jej mitingi odbywają się w każdą środę od godz. 18:30. We wtorki
odbywają się spotkania grupy samopomocowej Al.– Anon od godz. 18:00, natomiast
w piątek odbywają się spotkania grupy wsparcia. Grupy te liczą łącznie około 50 osób.
AA i Al.-Anon swą siedzibę mają w Centrum Profilaktyki w Praszce, gdzie każdego dnia
funkcjonuje punkt konsultacyjno – informacyjny dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom.
Opiekę nad Klubem abstynenta, grupami samopomocowymi i świetlicą terapeutyczną
przejęło Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń „NEPSIS”, które w 2006 roku rozpoczęło
swą działalność.
W 2008 roku zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało również
Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa”. Stowarzyszenie ma
spotkania raz w tygodniu – czwartki od godz.18:00.
Zakłada się, że w latach obowiązywania Strategii, liczba świadczeń przyznawanych ze
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względu na alkoholizm, znacząco nie wzrośnie i będzie utrzymywać się na poziomie
zbliżonym do roku 2012. Ponadto zakłada się dalszy wzrost skuteczności działań
realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Praszce, Komisariatem Policji w Praszce,
Centrum Profilaktyki oraz Zespołem Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.

5.7 Narkomania

Skala problemowa na terenie Gminy Praszka wynikająca z uzależnienia od
narkotyków jest trudna do ustalenia. Działania w tym kierunku regulowane są ustawą
o przeciwdziałaniu narkomanii. Problem narkomanii głównie dotyczy dzieci i młodzieży.
O problemie tym niechętnie informują pedagodzy czy rodzice osób nieletnich. Aby
zmniejszyć problemy narkomanii prowadzone są w szkołach specjalne programy i kampanie
społeczne dotyczące szkodliwości używek i środków psychoaktywnych. Ponadto w Gminie
realizowany jest Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii.
Według badań ankietowych prowadzonych w 2008 i 2011 roku wśród młodzieży
gimnazjalnej i młodzieży ze szkół średnich w gminie (10% – 156 uczniów). Zbadano popyt na
narkotyki, z którego wynika, że chęć spróbowania potwierdziło 18,1% badanych uczniów
klasy III gimnazjum i 40,7% uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych. Narkotyki spróbowało
średnio 5,31% (gimnazjum) i 9,57% (szkoły średnie).
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Chęć spożycia narkotyków przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
w latach 2010 i 2012
35
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Źródło: opracowanie własne według danych z Miejsko - Gminnego Program Profilaktyki
Uzależnień w Praszce na 2013 rok

Sąd Rejonowy w Oleśnie Wydział Karny oraz Rodzinny i Nieletnich w 2010 roku
prowadził 13 spraw dotyczących zjawiska narkomanii, w 2011 roku nie prowadzono żadnej
sprawy, natomiast w 2012 roku Sąd Rejonowy zakończył wszystkie postępowania i wydał
19 orzeczeń.
Z kolei Sąd Rejonowy w Oleśnie przekazał informację, iż w 2010 roku trzy sprawy
dotyczące narkomanii zostały zakończone, jedna była w toku postępowania. W 2011 roku
prokuratura prowadziła dwie sprawy i jedną pod nadzorem, natomiast w 2012 roku
prowadzonych było pięć spraw w ww. tematyce.
Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej

Praszce wynika, że 2010 roku udzielono

pomocy materialnej jednej osobie, u której podejrzewano używanie narkotyków. Podobna
sytuacja powtórzyła się w roku 2011 i 2012.
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie
przekazała informację, iż w 2010 roku z uzależnienia od narkotyków w Przychodni leczyły się
dwie osoby, w 2011 roku była to jedna osoba, a w 2012 roku były to dwie osoby.
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Liczba osób, które podjęły leczenie uzależnienia od narkotyków
w latach 2010 - 2012
Wyszczególnienie
Ilość osób, które podjęły leczeni

2010

2011

2012

2

1

2

uzależnienia od narkotyków
Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce

5.8 Sytuacja ludzi starszych

Na szczególną uwagę zasługuje zagadnienie pomocy osobom starszym, czyli w wieku
poprodukcyjnym.
W życiu człowieka starszego z jednej strony ogromnej wagi nabierają banalne sprawy
dnia codziennego, z którymi musi się borykać na skutek postępującej słabości własnego
organizmu, a z drugiej strony ambicje i motywacje, które kierowały zachowaniem i dążeniem
w latach wcześniejszych. Pojawia się refleksja dotycząca przeszłości. Coraz częściej myśli się
o przyszłości i końcu własnego życia. Pojawiają się smutek i strach.
Starość jest okresem trudnym, człowiek musi zostać do niej odpowiednio
przygotowany, znamienną rolę w tym procesie odgrywają Kluby Seniora, Uniwersytety
III Wieku, instytucje wspierające osoby starsze, rodziny, znajomi jak i całe społeczeństwo.
W związku z postępującym procesem starzenia się ludności naszego kraju następuje
systematyczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Analogiczną sytuację można
zaobserwować w Gminie Praszka, gdzie liczba osób w wieku poprodukcyjnym systematycznie
rośnie.
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Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2010 roku było
2 108 osób w wieku emerytalnym (1 460 kobiet i 648 mężczyzn), na dzień 31.12.2011 roku
2 280 ww. osób, natomiast na dzień 31.12.2012 roku takich osób było już 2 345. Jak wynika
z powyższych danych i przedstawionego poniżej wykresu liczba osób w wieku emerytalnym
w Gminie Praszka wzrasta.
Liczba osób w wieku emerytalnym w latach 2010 - 2012
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Liczba osób w wieku

2 108

2 280

2 345

1 460

1 568

1 611

648

712

734

emerytalnym
Kobiety
Mężczyźni

Źródło: opracowanie własne według danych GUS

Liczba osób w wieku emerytalnym w latach 2010 - 2012
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Źródło: opracowanie własne według danych ZUS i KRUS
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Analizując potrzeby w zakresie działań na rzecz osób starszych należy zauważyć
niedostateczną liczbę miejsc, które mogą być miejscami integracji seniorów.
Seniorzy, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku winni
znaleźć opiekę w całodobowych placówkach pomocy społecznej. Wśród problemów, które
dotykają tę grupę społeczną i ich rodziny należy wskazać:
 długi okres oczekiwania na miejsce w domach pomocy społecznej i zakładach opieki
długoterminowej,
 niedostateczne zaangażowanie członków rodziny w opiekę i pomoc osobom
starszym,
 pojawiający się zanik lub całkowity brak więzi rodzinnych,
 brak grup wsparcia dla rodzin sprawujących opiekę nad osobami starszymi,
 niedostateczną liczbę miejsc mieszkalnych dla osób przewlekle somatycznie chorych
i osób w podeszłym wieku.
Wzrastające potrzeby i wielkość tej grupy społecznej w przyszłości powoduje, że
należy rozważyć budowę Domu Dziennego Pobytu w Gminie Praszka dla osób
w podeszłym wieku.
W perspektywie 2020 roku liczba osób w wieku senioralnym będzie systematycznie
wzrastała. Należy podejmować działania zarówno w obszarze opieki jak i aktywizacji osób
w wieku senioralnym. W zakresie opieki decydujące o możliwości jak najdłuższego
przebywania w dotychczasowym środowisku są rozwinięte usługi opiekuńcze, sieć ośrodków
wsparcia dziennego oraz dostosowana do potrzeb mieszkańców infrastruktura ochrony
zdrowia

(poradnie

geriatryczne,

rehabilitacyjne,

geriatryczne

oddziały

szpitalne,

psychiatryczne, internistyczne). Osoba, która z powodu stanu zdrowia, nie może przebywać
w miejscu zamieszkania winna trafić do placówki całodobowej dostosowanej do jej
indywidualnych potrzeb. Mając na uwadze wzrost liczby osób starszych w najbliższych latach
należy zadbać o rozwój liczby miejsc całodobowego pobytu w tym sieć placówek rodzinnych,
stwarzających osobom starszym najdogodniejsze warunki do pobytu. W obszarze aktywizacji
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należy zadbać o wyrównanie dostępu do usług społecznych, np. klubów, placówek
edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjno - sportowych. Uwaga lokalnych polityków winna
koncentrowania się nie tylko na pomocy dla samych seniorów, ale także ich rodzin.

W latach obowiązywania Strategii prognozuje się, iż liczba osób starszych
w wieku poprodukcyjnym będzie się systematycznie powiększać oraz będzie stanowiła liczną
grupę osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych Ośrodka Pomocy
Społecznej w Praszce.

5.9 Bezdomność

Dane wskazują, że mimo ogólnego wzrostu poziomu dochodów i wydatków,
corocznie coraz większy odsetek ludności znajduje się poniżej granic ubóstwa – zarówno
opartych na miarach absolutnych, jak również relatywnych. Oznacza to, że zwiększa się
stopień zróżnicowania dochodowego w społeczeństwie oraz, że coraz więcej rodzin nie jest
w stanie zaspokoić swoich potrzeb. Brak możliwości zaspokojenia kolejnych potrzeb
powoduje drastyczny spadek poziomu życia rodziny i może powodować powstawanie innych
niekorzystnych zjawisk: osłabienia więzi rodzinnych, alkoholizmu, przemocy w rodzinie,
a nawet przestępczości. Warto zauważyć, że ponad połowa klientów pomocy społecznej to
osoby długotrwale korzystające z pomocy Ośrodka.
Bezdomność jest najdotkliwszą formą wykluczenia społecznego. Dotyczy ona
najczęściej mężczyzn w wieku produkcyjnym, a główną przyczyną jest alkoholizm. Niestety
jest to problem trudny do rozwiązania. Wyróżnić można bezdomnych z „przymusu”
i bezdomnych z „wyboru”. Bezdomni z wyboru – to osoby o specyficznych predyspozycjach
osobowościowych, które nie pozwalają im nigdzie osiedlić się na stałe, zadomowić.
Bezdomni z przymusu – to osoby, które ze względów osobistych i ekonomicznych są
bezdomne.
W roku 2010 w Gminie Praszka były dwie osoby bezdomne, w 2011 rok trzy,
natomiast w 2012 roku pięć.
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Liczba osób bezdomnych z terenu gminy
Wyszczególnienie
Ilość osób bezdomnych

2010

2011

2012

2

3

5

Źródło: opracowanie własne według danych OPS Praszka

Obowiązkiem Gminy wynikającym z ustawy o pomocy społecznej jest zapewnienie
osobie bezdomnej:
- schronienia,
- gorącego posiłku
- odzieży dostosowanej do pory roku.
Zważywszy na sytuację społeczno - gospodarczą należy zauważyć, że skala ubóstwa
i bezdomności w perspektywie do 2020 roku może wzrastać, stąd konieczne są działania
uprzedzające tę sytuację - oczywiście w tych przypadkach, w których jest to możliwe - m.in.
poprzez naukę gospodarowania zasobami finansowymi. W najbliższych latach należy
upowszechniać aktywne formy pomocy społecznej m.in. poprzez rozwój kontraktów
socjalnych, jako instrumentów zmuszających klientów do nieustannego poszukiwania wyjścia
z trudnej sytuacji życiowej. W okresie obowiązywania strategii prognozuje się, że zjawisko
bezdomności będzie się systematycznie zmniejszać na skutek rozbudowy zasobów
mieszkalnictwa socjalnego.

6. Zasoby umożliwiającymi rozwiązywanie problemów społecznych

Zasobami umożliwiającymi rozwiązywanie problemów społecznych określamy
instytucje znajdujące się na terenie gminy lub obejmujące swym zasięgiem działania jej
mieszkańców, które funkcjonują w obszarze polityki społecznej i rozwiązują dane problemy.
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Są to zarówno jednostki publiczne, samorządowe, jak i niepubliczne, na przykład organizacje
pozarządowe. Większość jednostek publicznych czy to niepublicznych ma swoją siedzibę
w Praszce z racji centralnego ulokowania oraz dobrego połączenia komunikacyjnego.

Instytucje organizacje oferujące pomoc i wsparcie na terenie Gminy Praszka
Lp.

Obszary wsparcia

1.

Urząd Miejski

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej

3.

Komisariat Policji

4.

6.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Zespół Interdyscyplinarny dotyczący Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
Środowiskowy Dom Samopomocy

7.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM

8.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP

9.
10.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Usług Medycznych MEDYK
Klub Abstynenta

11.

Świetlica Terapeutyczna

12.

Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń „NEPSIS”

13.

Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
„Nasza Szansa”
Stowarzyszenie „Janko Muzykant”

5.

14.
15.
16.
17.

Towarzystwo Pomocy Ludziom Chorym Samotnym
i Bezrobotnym - Pomocna Dłoń
Zespół Koordynujący Realizację Programu Zdrowia
Psychicznego dla Gminy Praszka
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

Adres
Plac Grunwaldzki 9
46 – 320 Praszka
ul. Boczna 4e
46 – 320 Praszka
Ul. Józefa Piłsudskiego 35
46 – 320 Praszka
Plac Grunwaldzki 13
46 – 320 Praszka
ul. Boczna 4e,
46 – 320 Praszka
Gana 28
46 – 320 Praszka
ul. Szosa Gańska 3a
46 – 320 Praszka
ul. Powstańców Śląskich 8
46 – 320 Praszka
ul. Fabryczna 14 a
46-320 Praszka
Plac Grunwaldzki 9
46 – 320 Praszka
Plac Grunwaldzki 9
46 – 320 Praszka
Plac Grunwaldzki 9
46 – 320 Praszka
Plac Grunwaldzki 9
46 – 320 Praszka
ul. Warszawska 11
46 – 320 Praszka
Ul. Fabryczna 1
46 – 320 Praszka
ul. Boczna 4e
46 – 320 Praszka
ul. Boczna 4
46 – 320 Praszka
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18.

21.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
im. Wandy Chotomskiej w Praszce
Publiczna Szkoła Podstawowa
Im. Wincentego Witosa w Kowalach
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strojcu

22.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmościu

23.

Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK w Wierzbiu

24.

Zespół Placówek Specjalnych w Praszce

25.

Publiczne Gimnazjum
im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce
Liceum Ogólnokształcące w Praszce

19.
20.

26.
27.
28.
29.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce
Towarzystwo Przyjaciół Praszki
Miejsko-Gminny Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

ul. Fabryczna 18
46 – 320 Praszka
ul. Styczniowa 7
46 – 320 Praszka
ul. Szkolna 1
46 – 320 Praszka
ul. Szkolna 6
46 – 320 Praszka
ul. Główna 22
46 – 320 Praszka
Wierzbie 44
46 – 320 Praszka
ul. Fabryczna 1
46 – 320 Praszka
ul. Listopadowa 18
46 – 320 Praszka
ul. Kaliska 38
46 – 320 Praszka
ul. Sportowa 8
46 – 320 Praszka
ul. Mickiewicza 8A
46 – 320 Praszka
ul. Mickiewicza 8A
46 – 320 Praszka

6.1 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe są ważnym elementem scalającym i aktywizującym
społeczność lokalną. We współpracy samorządów gminnych z podmiotami ważna jest
wymiana doświadczeń.
Gmina Praszka współpracuje z podmiotami i organizacjami pozarządowymi w różnych
strefach życia publicznego. Współpraca ta odbywa się na podstawie zawartych porozumień,
bądź w formie ustnej. Po raz pierwszy w grudniu 2012 roku, uchwałą Rady Miejskiej
w Praszce został przyjęty programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, o którym
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
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Działania organizacji pozarządowych są wspierane finansowo w ramach konkursu
ofert między innymi w zakresie:
 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
 podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 ochrony i promocji zdrowia,
 działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 nauki, oświaty, edukacji i wychowania,
 upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dzięki

podjętej

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi

działającymi

w obszarze pomocy społecznej możliwe jest pełniejsze zaspokojenie występujących na
terenie Gminy Praszka potrzeb.
Na terenie Gminy Praszka działają organizacje, które są rozpoznawane przez
społeczność, chwalone za skuteczność, a ich działalność uznawana jest za ważną. Wśród
organizacji pozarządowych pozytywnie oceniane są m.in.: Towarzystwo Przyjaciół Praszki,
Stowarzyszenie „Janko Muzykant”, Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń „NEPSIS”,
Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa”, Polski Związek
Wędkarski, Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń", Polski Związek Harcerstwa Polskiego,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół przy Zespole Placówek Specjalnych.
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7. Identyfikacja najważniejszych problemów społecznych w gminie

Podstawowym narzędziem badawczym, za pomocą którego identyfikowano problemy
społeczne w gminie Praszka, była ankieta rozesłana do mieszkańców gminy za
pośrednictwem szkół i przedszkoli, która miała zobrazować problemy społeczne na terenie
gminy. Z nadesłanych odpowiedzi wyłoniły się z obszaru najistotniejsze problemy społeczne
występujących w gminie Praszka. Za najważniejsze respondenci uznali: bezrobocie; zbyt mała
liczba miejsc pracy; brak organizacji czasu wolnego dla młodzieży; ubóstwo; uzależnienia (np.
od alkoholu, narkotyków, leków itp.). W mniejszym stopniu uznali, że problemy
wychowawcze

z

dziećmi;

niezaradność życiowa mieszkańców;

niepełnosprawność

i długotrwałe choroby; brak sieci poradnictwa zawodowego, socjalnego, prawnego
i psychologicznego oraz wykluczenie społeczne.
W badaniu udział wzięło 112 respondentów z czego 89 kobiet co stanowi 79%
i 23 mężczyzn co stanowi 21%.
Najmniejszą grupą respondentów była grupa w wieku 61 lat i powyżej, była to
1 osoba co stanowiło 1%. Osoby w tym przedziale wiekowym są to w szczególności osoby
posiadające własne źródło dochodu w formie emerytury lub renty i nie mające problemów
wychowawczych z dziećmi jak i problemów ze znalezieniem pracy. Największą grupę
respondentów stanowiły osoby w wieku 31-40 lat, były to 54 osoby co stanowi 48%. Są w to
w szczególności osoby w wieku produkcyjnym, które mają problem ze znalezieniem pracy.
W gminie Praszka występuje deficyt miejsc pracy dla tych osób, więc poszukują one
zatrudnienia w większej odległości od miejsca zamieszkania. Problem pojawia się z opieką
nad dziećmi w tym czasie, gdy rodzice przebywają popołudniami w pracy. Według
respondentów brakuje miejsc, gdzie dzieci i młodzież mogłyby uczestniczyć w zajęciach
pozaszkolnych.
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Wiek respondentów biorących udział w badaniu IV – VI 2013r.
Przedział wiekowy

Liczba osób biorących udział
w badaniu

%

15-20

1

1

21-30

18

16

31-40

54

48

41-50

25

22

51-60

14

13

61 lat i więcej

0

0

Razem

112

100

Źródło: opracowanie własne według danych ankiet przeprowadzonych przez mieszkańców
w gminie Praszka

Z badań przeprowadzonych wśród respondentów wynika, że największą liczbę, bo aż
93 osoby tj. 83% stanowią osoby zamężne i żonate tzw. rodziny pełne. W większości
przypadków są to rodziny mające więcej niż jedno dziecko, których dzieci uczęszczają
jednocześnie do szkół i przedszkoli. W takich rodzinach w większości pracuje tylko jedna
osoba, ponieważ druga mając problemy ze znalezieniem pracy wychowuje dzieci i zajmuje
się domem. Znacznie mniejszą grupę bo aż 2 osoby tj. 2% stanowią wdowy i wdowcy.
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Stan cywilny respondentów biorących udział w badaniu IV – VI 2013r.

Stan cywilny

%

panna/kawaler

Liczba osób biorących udział
w badaniu
7

zamężna/żonaty

93

83

rozwiedziona/rozwiedziony

10

9

wdowa/wdowiec

2

2

6

Źródło: opracowanie własne według danych ankiet przeprowadzonych przez mieszkańców
w gminie Praszka

Zdaniem respondentów znalezienie nowej pracy na terenie gminy Praszka jest bardzo
trudne, bądź trudne - tak odpowiedziało ponad połowa respondentów. Natomiast żadna
z osób badanych nie stwierdziła, że znalezienie pracy na terenie gminy Praszka jest łatwe.
Jest to spowodowane brakiem wolnych miejsc pracy i zamykaniem zakładów pracy, a także
małych sklepików osiedlowych.

Jeżeli chodzi o potrzebę zorganizowania na terenie gminy Praszka instytucji
pomagającej w rozwiązywaniu problemów społecznych, to aż 95 osób tj. 85% odpowiedziało,
że widzi taką potrzebę i 62 osoby tj. 55% byłaby zainteresowana udziałem w takich zajęciach.
Chodzi tu głównie o zajęcia organizowane przez różnego rodzaju instytucje, organizacje
pozarządowe oraz osoby prywatne.
Osoby nie mogące poradzić sobie ze swoimi problemami np. rodziny niepełne
i wielodzietne byłyby zainteresowane korzystaniem z usług prawnika, tak odpowiedziało
81 osób czyli 72% badanych respondentów, a osoby nie mogące poradzić sobie ze
znalezieniem pracy byłyby zainteresowane korzystaniem z usług doradcy zawodowego, tak
odpowiedziało 90 osób czyli 80% badanych respondentów.
Jeżeli chodzi o przyczyny korzystania przez osoby ze świadczeń pieniężnych Ośrodka
Pomocy Społecznej to badane osoby wytypowały dwie główne przyczyny ubiegania się
o pomoc to: zła sytuacja finansowa rodziny i bezrobocie. Mniejsza liczba respondentów
podała, że ubóstwo i bieda oraz niezaradność, wielodzietność, niepełnosprawność i choroby.
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Z badań przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy Praszka wynika, iż bezrobocie
jest bardzo poważnym i można powiedzieć, że największym problemem społecznym na
terenie gminy Praszka. Osoby bezrobotne i mające złą sytuację finansową widzą potrzebę
utworzenia na terenie gminy Praszka grupy wsparcia mającej na celu pomoc
w

rozwiązywaniu

trudnych,

konfliktowych

sytuacji

rodzinnych.

Osoby

takie

są

zainteresowane poprawą sytuacji życiowej i zawodowej po przez uczestnictwo w różnego
typu warsztatach szkoleniowych
Działania podejmowane w celu rozwiązywania wybranych problemów społecznych
w gminie Praszka są niewystarczające, ponieważ brak jest osób i instytucji pomagających
w rozwiązywaniu trudnych dla społeczeństwa problemów społecznych w gminie. Na
wysokim poziomie oceniono poziom edukacji i kształcenia na terenie gminy Praszka oraz
Natomiast jeżeli chodzi o pytania na temat potrzeby organizowania zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci i młodzieży umożliwiających pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego to na tak
sformułowane pytanie odpowiedziało 100% badanych respondentów.

8. Analiza SWOT dla systemu pomocy społecznej w Gminie Praszka

Analiza SWOT to analiza strategiczna pozwalająca na wygenerowanie z otoczenia
szans rozwoju, a także zagrożeń hamujących działania na rzecz społeczności lokalnej. Jest
ona bardzo użyteczną metodą badawczą, spełniającą najważniejsze funkcje diagnostyczne,
przy określaniu priorytetów rozwojowych i coraz powszechniej stosowana w pracach nad
strategią. Wnikliwe opracowanie SWOT jest istotnym etapem procesu planowania
strategicznego, który przy właściwym opracowaniu stanowi punkt wyjściowy dla określania
celów strategicznych oraz projektów socjalnych.
Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów: Strengths (mocne strony),
Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia
w otoczeniu). Analiza ta jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron
organizacji oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed organizacją. Analiza SWOT została
przygotowana w miejscowym Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce, a przedstawione
poniżej czynniki obejmują:
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 siły – wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na sytuację społeczną,
 słabości – wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na sytuację
społeczną,
 szanse – zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na realizację celów,
 zagrożenia – zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na realizację
celów.
Kwestie osób bezrobotnych
MOCNE STRONY – S
- Brak wzrostu świadczeniobiorców
- Zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach
robót publicznych, prac interwencyjnych
i prac społecznie użytecznych
- Wzrost znaczenia wykształcenia jako
wartości
- Odpowiednie przygotowanie pracowników
pomocy społecznej do pracy z osobami
bezrobotnymi

SZANSE – O
- Wspieranie zatrudnienia osób
bezrobotnych w ramach robót publicznych,
prac interwencyjnych i prac społecznie
użytecznych
- Brak wzrostu zjawiska dziedziczenia
bezrobocia

SŁABE STRONY – W
- Bierna postawa świadczeniobiorców
w rozwiązywaniu problemów życiowych
- Niechęć podnoszenia kwalifikacji przez
osoby długotrwale bezrobotne
- Duża liczba osób bezrobotnych bez prawa
do zasiłku
- Roszczeniowość i bierność klientów
pomocy społecznej
- Dziedziczenie bezrobocia i bierności
- Niski poziom wykształcenia
- Brak organizacji pozarządowych
pomagających osobom bezrobotnym
ZAGROŻENIA – T
- Marginalizacja spowodowana
długotrwałym bezrobociem
- Bezrobocie osób młodych
- Trudna sytuacja ekonomiczna rodzin
- Rozwój zjawiska wykluczenia społecznego
w niektórych grupach społecznych
- Brak współpracy władz lokalnych
z partnerami społecznymi w ramach
rozwiązywania problemów osób
bezrobotnych
- utrudniona dostępność kształcenia na
obszarach wiejskich
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Kwestie dzieci, młodzieży i rodziny
MOCNE STRONY – S

SŁABE STRONY – W

- Propagowanie idei wolontariatu oraz
rozwój grup wsparcia dla różnej kategorii
grup wsparcia
- Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu
do różnych form spędzania wolnego czasu
- Dobra baza kulturalno-sportowa
- Prowadzenie działań w kierunku rozwoju
zastępczej opieki rodzinnej nad dziećmi
- Prowadzenie przez samorząd działań
zapobiegających dysfunkcją rodziny
- Istnienie odpowiednich warunków do
prowadzenia skutecznej pracy socjalnej

- Niedostateczne wypełnienie funkcji
opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców
- Bezradność i bierność rodzin
w rozwiązywaniu problemów życiowych
- Niewydolność wychowawcza rodzin
- niedostateczna ilość środków finansowych
- Brak współpracy między pracownikami
służb społecznych w działaniu na rzecz
pomocy dzieciom i młodzieży
- Deficyt placówek resocjalizacyjnych dla
nieletnich i domów dla samotnych matek
- Niewystarczający dostęp dzieci i młodzieży
do różnorodnych form spędzania wolnego
czasu
ZAGROŻENIA – T

SZANSE – O

- Oferowanie dzieciom i młodzieży różnych
form spędzania wolnego czasu
- Stabilność prawna w dziedzinie pomocy
społecznej dziecku i rodzinie
- Prowadzenie przez szkoły programów
profilaktycznych
- Stworzenie Domu Dziennego Pobytu

- Niesprzyjająca udzielaniu pomocy
społecznej dzieciom i młodzieży
decentralizacja władzy
- Niski poziom współpracy pomiędzy szkołą
a rodziną
- Niewystarczająca opieka medyczna
w szkołach
- Niski poziom kultury prawnej
społeczeństwa
Kwestie osób uzależnionych

MOCNE STRONY – S
- Zapewnienie środków finansowych na
profilaktykę i rozwiązywanie problemów
alkoholowych
- właściwie przygotowana baza lokalowa
- Prawidłowe funkcjonowanie bazy
lecznictwa odwykowego

SŁABE STRONY – W
- Niechęć do podejmowania leczenia przez
osoby uzależnione
- Niechęć do współpracy w zakresie leczenie
przez współuzależnionych
- Słabe przygotowanie kadry do pracy
z osobami uzależnionymi
- Deficyt miejsc pobytu dla ofiar przemocy
- Nieprawidłowe wykorzystywanie środków
finansowych
- Brak organizacji pozarządowych
zajmujących się osobami uzależnionymi
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SZANSE – O

ZAGROŻENIA – T

- Efektywność i skuteczność działań na rzecz - Brak współpracy z organizacjami
osób uzależnionych
pozarządowymi na rzecz przeciwdziałania
- Traktowanie uzależnień jako problemu
uzależnieniom
społecznego
- Niemożność sprostania potrzebom
- Dostateczne wykorzystywanie systemu
w zakresie uzyskiwania pomocy na rzecz
informacji
osób uzależnionych
- Brak oznak bezradności i bezsilności
- Niska skuteczność i efektywność działań
w społeczeństwie
podejmowanych w dziedzinie uzależnień
Kwestie osób starszych
MOCNE STRONY – S

SŁABE STRONY – W

- Możliwość samorealizacji osób starszych
w różnych organizacjach i stowarzyszeniach
- Duży dostęp osób starszych do jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej
- Wystarczająca liczba kadry zajmująca się
problematyką osób starszych
- Profesjonalne przygotowanie kadry do
pracy z osobami starszymi
- Możliwość realizowania się
w organizacjach samopomocowych przez
osoby starsze
- Wystarczający poziom życia osób starszych
- Możliwość korzystania ze wsparcia
wolontariuszy w pracy z osobami starszymi
SZANSE – O

- Proces starzenia się ludności
- Nieprawidłowy obieg informacji o formach
pomocy społecznej
- Ograniczona liczba miejsc w domach
pomocy społecznej
- Brak form pomocy społecznej dla osób
starszych
- Niemożność kontynuowania aktywności
zawodowej przez osoby starsze

ZAGROŻENIA – T

- Rozwój działalności Uniwersytetu
- Brak szkoleń dla kadry realizujących pomoc
Trzeciego Wieku
osobom starszym
- Koordynacja działań na rzecz osób
- Wzrost liczby osób samotnych
starszych
- Niesprzyjająca sytuacja społeczna oraz
- dostosowanie infrastruktury do potrzeb
finansowa pomocy osobom korzystającym
osób starszych
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Wpływ medycyny na poprawę sytuacji
- Brak dokładnego rozpoznania potrzeb osób
zdrowotnej osób starszych
starszych
Kwestie osób niepełnosprawnych
MOCNE STRONY – S
- Reagowanie na potrzeby osób
niepełnosprawnych
- Istnienie dostatecznej bazy rehabilitacyjnej
- Możliwość samorealizacji osób

SŁABE STRONY – W
- Niewystarczająca oferta pomocy osobom
niepełnosprawnym
- Brak pełnego rozeznania liczby osób
niepełnosprawnych
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niepełnosprawnych w różnych
organizacjach i stowarzyszeniach
- Duży dostęp osób niepełnosprawnych do
jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej
- Wystarczająca liczba kadry zajmująca się
problematyką osób niepełnosprawnych
- Profesjonalne przygotowanie kadry do
pracy z osobami niepełnosprawnymi

SZANSE – O

- Ograniczenie możliwości rynku pracy dla
osób niepełnosprawnych
- Niski poziom zaangażowania środowiska
osób niepełnosprawnych w działalność
samopomocy
- Niedostateczna oferta opieki nad osobami
niepełnosprawnymi
- Brak szkoleń dla kadry realizującej pomoc
osobom niepełnosprawnym
- Brak dokładnego rozpoznania potrzeb osób
niepełnosprawnych
- Istnienie barier utrudniających pełen udział
osób niepełnosprawnych w życiu
codziennym
ZAGROŻENIA – T

- Aktywizacja osób niepełnosprawnych
- Likwidowanie barier architektonicznych
- Wzrost akceptacji osób niepełnosprawnych
- Prowadzenie edukacji dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
- Współpraca z organizacjami
pozarządowymi w dziedzinie pomocy
osobom niepełnosprawnym
- Stała liczba miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych

- Nierównomierne traktowanie osób
niepełnosprawnych
- Niesprzyjająca sytuacja ekonomicznogospodarcza kraju pomocy osobom
niepełnosprawnym
- Brak działań w zakresie likwidacji barier
architektonicznych
- Duży wzrost zapotrzebowania na placówki
opieki stacjonarnej i usług opiekuńczych
stacjonarnych

Rozwój kadr i służb pomocowych
MOCNE STRONY – S
- Wyspecjalizowana kadra pracowników
pomocy społecznej
- Wystarczająca do potrzeb liczba
zatrudnionych pracowników
merytorycznych
- Duże zaangażowanie pracowników OPS-u
- Dobra współpraca z innymi instytucjami
i podmiotami realizującymi zadania
z zakresu pomocy społecznej
- Wspieranie przez samorząd organizacji
pozarządowych w realizacji zadań
publicznych
- Dostęp do placówek służb zdrowia
- Brak przeciążenia pracowników socjalnych
ilością zadań
- prowadzenie przez pracowników OPS-u

SŁABE STRONY - W
- Wzrost zapotrzebowania na miejsca
w placówkach opieki stacjonarnej
- Utrudniony dostęp do placówek
oświatowych zajmujących się kształceniem
- Brak współpracy z innymi instytucjami
i podmiotami realizującymi zadania
z zakresu pomocy społecznej
- Brak dostępu do placówek służb zdrowia
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pracy socjalnej z rodziną

SZANSE - O

ZAGROŻENIA - T

- Stałe szkolenie, doskonalenie zawodowe
pracowników pomocy społecznej
- Możliwość pozyskiwania przez
pracowników środków unijnych
- Wystarczająca w stosunku do potrzeb ilość
wykwalifikowanej kadry

- Nieodpowiednie przygotowanie zawodowe
absolwentów szkolnictwa w zakresie służb
pomocy społecznej do potrzeb rynku
- Brak współpracy z jednostkami
realizującymi zadania z zakresu pomocy
społecznej prowadzonymi przez inne
podmioty
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9. Misja:

GMINA PRASZKA - WSPIERA RODZINĘ,
PRZECIWDZIAŁA WYKLUCZENIU
SPOŁECZNEMU
ORAZ DĄŻY DO WZMOCNIENIA AKTYWNOŚCI
ŚRODOWISK LOKALNYCH
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AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

USPRAWNIANIE

GRUP ZAGROŻONYCH

POMOCY

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

SPOŁECZNEJ

GMINA PRASZKA
– WSPIERA RODZINĘ,
PRZECIWDZIAŁA
WYKLUCZENIU
SPOŁECZNEMU ORAZ DĄŻY
DO WZMOCNIENIA
AKTYWNOŚCI ŚRODOWISK
LOKALNYCH

ZINTEGROWANY SYSTEM

AKTYWIZACJA

WSPARCIA RODZINY

OSÓB

I OPIEKI NAD DZIECKIEM

BEZROBOTNYCH
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10. Cele strategiczne i cele operacyjne.

Cel strategiczny I:
 Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
Cel strategiczny II:
 Zintegrowany system wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem
Cel strategiczny III:
 Aktywizacja osób bezrobotnych
Cel strategiczny IV:
 Usprawnianie pomocy społecznej

AKTYWIZACJA I INTEGRACJA GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Cel operacyjny I:
Ograniczenie zjawiska ubóstwa jako podstawowego czynnika przyczyniającego
się do wykluczenia społecznego
Działania/zadania
Wsparcie osób ubogich
w zakresie
mieszkalnictwa
chronionego
i socjalnego

Odpowiedzialni
Urząd Miejski

Wskaźniki
Wzrost liczby
udzielonego
wsparcia w zakresie
mieszkalnictwa
chronionego
i socjalnego
w stosunku do roku

Termin
realizacji:
2014 – 2020
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poprzedniego.
Przyznanie świadczeń
finansowych

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Wzrost liczby
przyznanych
świadczeń
finansowych
w stosunku do roku
poprzedniego.
Wzrost liczby osób
korzystających ze
świadczeń
finansowych
w stosunku do roku
poprzedniego.

2014 – 2020

Przyznanie świadczeń
niefinansowych

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Liczba przyznanych
świadczeń
niefinansowych
w stosunku do roku
poprzedniego.

2014 – 2020

Liczba osób
korzystających ze
świadczeń
niefinansowych
w stosunku do roku
poprzedniego.
Inicjowanie zbiórek
żywności i odzieży dla
osób ubogich

Organizacje
pozarządowe

Liczba zbiórek
żywności w ciągu
roku.

2014 - 2020

Przyznawanie
świadczeń w naturze

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Wzrost liczby
przyznanych
świadczeń w naturze
w stosunku do roku
poprzedniego.

2014 - 2020
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Cel operacyjny II:
Zintegrowany system wsparcia i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych
Działania/zadania

Odpowiedzialni

Wskaźniki

Termin
realizacji:

Zapewnienie
odpowiedniej liczby
usług opiekuńczych dla
osób starszych
i niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Wzrost liczby
świadczonych usług
opiekuńczych dla
osób starszych
i niepełnosprawnych
w stosunku do roku
poprzedniego.

2014 - 2020

Zagospodarowanie
czasu wolnego osób
starszych

Organizacje
pozarządowe, Ośrodek
Pomocy Społecznej

Wzrost liczby
inicjatyw
podejmowanych na
rzecz
zagospodarowania
czasu wolnego osób
starszych w
stosunku do roku
poprzedniego.
Wzrost liczby osób
starszych
uczestniczących
w inicjatywach
mających na celu
zagospodarowanie
czasu wolnego
w stosunku do roku
poprzedniego.

2014 - 2020

Wsparcie rozwoju
wolontariatu na rzecz
pomocy osobom
starszym
i niepełnosprawnym.

Organizacje
pozarządowe,
organizacje kościelne,
szkoły, Ośrodek Pomocy
Społecznej

Wzrost liczby
pozyskanych
wolontariuszy
w stosunku do roku
poprzedniego.

2014 - 2020

Prowadzenie inicjatyw
integrujących osoby
starsze i młodzież.

Ośrodek Pomocy
Społecznej, organizacje
pozarządowe, szkoły

Wzrost liczby
inicjatyw
integrujących osoby
starsze i młodzież w
stosunku do roku

2014 – 2020
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poprzedniego.
Upowszechnianie
informacji o prawach
i uprawnieniach osób
starszych i
niepełnosprawnych
oraz dostępnych
formach pomocy za
pośrednictwem
Internetu i mediów
lokalnych (prasa, radio,
telewizja kablowa).

Ośrodek Pomocy
Społecznej, organizacje
pozarządowe,
organizacje kościelne

Nakład ulotek,
informatorów, liczba
spotkań.

2014 – 2020

Tworzenie warunków
do funkcjonowania
Klubów Seniora i grup
wsparcia.

Urząd Gminy,
organizacje
pozarządowe, instytucje
kultury.

Liczba
funkcjonujących
Klubów Seniora w
stosunku do roku
poprzedniego.

2014 - 2020

Likwidacja barier
architektonicznych
i transportowych

Urząd Miejski, Ośrodek
Pomocy Społecznej,
organizacje
pozarządowe, właściciele
nieruchomości

Liczba
zlikwidowanych
barier
architektonicznych
i transportowych
w stosunku do roku
poprzedniego.

2014 - 2020

Aktywizacja zawodowa
osób
niepełnosprawnych.

Organizacje
pozarządowe, Ośrodek
Pomocy Społecznej,
zakłady pracy.

Wzrost liczby działań 2014 - 2020
aktywizujących
osoby
niepełnosprawne w
stosunku do roku
poprzedniego.

Cel operacyjny III:
Zminimalizowanie zjawisk patologii społecznych:
Działania/zadania

Odpowiedzialni

Wskaźniki

Termin
realizacji:

Stworzenie
i funkcjonowanie grup

Organizacje
pozarządowe,

Wzrost liczby
uczestników grup

2014 – 2020
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wsparcia
i samopomocy

organizacje kościelne

wsparcia
i samopomocy
w stosunku do roku
poprzedniego.

Promocja modelu
zdrowego stylu życia

Zakłady Opieki
Zdrowotnej, organizacje
pozarządowe

Wzrost liczby
2014 - 2020
inicjatyw
promujących zdrowy
styl życia w stosunku
do roku
poprzedniego.
Wzrost liczby osób
uczestniczących
w inicjatywach
w stosunku do roku
poprzedniego.

Podwyższanie
świadomości rodziców
i dzieci na temat
skutków alkoholizmu,
narkomanii i agresji

Ośrodek Pomocy
Społecznej, Szkoły,
Zakłady Opieki
Zdrowotnej, organizacje
pozarządowe, Policja ,
Gminna Komisja ds. RPA,
Zespół
Interdyscyplinarny

Wzrost liczby
2014 - 2020
inicjatyw
podwyższających
świadomość
rodziców i dzieci
w stosunku do roku
poprzedniego.
Wzrost liczby
uczestników
inicjatyw w stosunku
do roku
poprzedniego.

Funkcjonowanie sieci
poradnictwa
specjalistycznego
psychologicznego,
prawnego,
terapeutycznego .

Ośrodek Pomocy
Społecznej, organizacje
pozarządowe, Zakład
Opieki Zdrowotnej,
Gminna Komisja ds. RPA,
Zespół
Interdyscyplinarny

Wzrost liczby
świadczonych usług
poradnictwa
specjalistycznego
w stosunku do roku
poprzedniego

Rozszerzenie oferty
zajęć pozaszkolnych
w świetlicach.

Urząd Miejski, Szkoły,
Wzrost liczby
organizacje pozarządowe inicjatyw podjętych
na rzecz zachęcania
dzieci i młodzieży do
korzystania
z alternatywnych
form spędzania
czasu wolnego w
stosunku do roku

2014 - 2020

2014 - 2020
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poprzedniego.
Wzrost liczby
uczestników
inicjatyw w stosunku
do roku
poprzedniego.

Cel operacyjny IV:
Rozwój ekonomii społecznej i innych form na rzecz integracji społecznej
Działania/zadania

Odpowiedzialni

Wskaźniki

Termin
realizacji:

Rozwój aktywnych
Ośrodek Pomocy
form pomocy
Społecznej, organizacje
i integracji społecznej – pozarządowe
prowadzenie Klubów
Integracji Społecznej
oraz Centrum Integracji
Społecznej na terenie
gminy.

Liczba uczestników
Centrum Integracji
Społecznej i Klubów
Integracji Społecznej

2014 - 2020

Działania
podejmowane w celu
mobilizowania
klientów do
poszukiwania
zatrudnienia
i usamodzielniania się rozwój systemu
kontraktów socjalnych.

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Liczba zawartych
kontraktów
socjalnych
w stosunku do roku
poprzedniego

2014 - 2020

Aktywizacja i integracja
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.

Ośrodek Pomocy
Społecznej, organizacje
pozarządowe

Liczba osób
bezrobotnych
objętych
pośrednictwem
pracy
i poradnictwem
zawodowym.

2014 - 2020
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ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA RODZINY I OPIEKI NAD DZIECKIEM

Cel operacyjny I:
Profilaktyka i wsparcie rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich
podstawowych funkcji
Działania/zadania
Realizacja Programu
Wsparcie Rodziny
i Rozwoju Pieczy
Zastępczej w
środowisku poprzez:
- podtrzymywanie
kontaktu z rodziną
objętą wsparciem;
- zapobieganie
umieszczaniu dzieci
w placówkach
opiekuńczowychowawczych czy
rodzinach zastępczych;
- zwiększenie
skuteczności działań
umożliwiających
dzieciom powrót do
rodziców naturalnych
i monitorowanie ich
sytuacji;

Odpowiedzialni
Ośrodek Pomocy
Społecznej, organizacje
pozarządowe

Wskaźniki
Liczba osób objętych
pracą socjalną.

Termin
realizacji:
2014 - 2020

Liczba powstających
punktów
konsultacyjnych.
Liczba realizowanych
programów
i projektów
socjalnych.
Liczba dzieci
powracających do
rodzin naturalnych.
Liczba dzieci i rodzin
objętych działaniem
placówek
środowiskowych.
Liczba dzieci
objętych pomocą
z uwagi na przemoc
domową.

- podejmowanie
działań na rzecz
pomocy dzieciom
dotkniętym przemocą
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domową.
Organizowanie
przedsięwzięć
umożliwiających
wspólne spędzanie
czasu wolnego.

Ośrodek Pomocy
Społecznej, organizacje
pozarządowe

Liczba
zorganizowanych
przedsięwzięć
w stosunku do roku
poprzedniego.

2014 – 2020

Liczba uczestników
w stosunku do roku
poprzedniego.
Zwiększenie pomocy
celowej dla rodzin
z dziećmi poprzez:
- zabezpieczenie
potrzeb bytowych
dzieci i młodzieży
(programy dożywiania
i wsparcia rzeczowego,
system stypendialny,
organizacja
wypoczynku letniego
i zimowego dla
wychowujących się
w rodzinach o niskim
statusie materialnym);

Ośrodek Pomocy
Społecznej, organizacje
pozarządowe

Liczba dzieci
korzystających
z zajęć korekcyjnokompensacyjnych
Liczba dzieci
korzystających
z systemu
stypendialnego.

2014 – 2020

Liczba osób objętych
korzystających
z dożywiania.

- zwiększenie
dostępności zajęć
korekcyjnokompensacyjnych
i wyrównawczych dla
dzieci i młodzieży
z deficytami
edukacyjnymi
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Cel operacyjny II:
Wspieranie działań służących promowaniu wartości rodziny
i dzietności oraz wzmocnieniu trwałości rodziny
Działania/zadania

Odpowiedzialni

Wskaźniki

Termin
realizacji:

Inicjowanie i rozwój
różnych form integracji
rodzin ze społecznością
lokalną (organizowanie
imprez, festynów).

Ośrodek Pomocy
Społecznej, MGOKiS,
organizacje
pozarządowe, szkoły

Liczba imprez,
festynów.

2014 - 2020

Inicjowanie
i wspieranie działań na
rzecz wzmocnienia
relacji
wewnątrzrodzinnych
(małżonkowie, rodzice
– dzieci,
międzypokoleniowe)

Ośrodek Pomocy
Społecznej, organizacje
pozarządowe

Liczba realizowanych 2014 – 2020
projektów
i programów.

Wzmocnienie roli
rodziny w procesie
wychowania dziecka
i opieki nad osobami
starszymi.

Ośrodek Pomocy
Społecznej, organizacje
pozarządowe

Inicjowanie
i wspieranie
przedsięwzięć
promujących oraz
umożliwiających
wspólne spędzanie
czasu wolnego.

Ośrodek Pomocy
Społecznej, organizacje
pozarządowe

Liczba osób
uczestniczących.

Liczba osób
uczestniczących.

Liczba realizowanych 2014 – 2020
projektów
i programów.
Liczba osób
uczestniczących
Liczba realizowanych 2014 – 2020
projektów
i programów.
Liczba osób
uczestniczących
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Cel operacyjny III:
Rozwój zintegrowanego systemu zapobiegania demoralizacji i uzależnieniom
wśród dzieci i młodzieży
Działania/zadania

Odpowiedzialni

Wskaźniki

Rozwój współpracy
wyspecjalizowanych
podmiotów na rzecz
ograniczania skali
problemu uzależnień.

Ośrodek Pomocy
Społecznej, organizacje
pozarządowe, Gminna
Komisja ds. RPA, szkoły,
Policja, Straż Miejska

Liczba podpisanych
porozumień.

Rozwój poradnictwa
dla dzieci, młodzieży
i ich rodzin, w tym
zwiększenie opieki
psychologicznej
i pedagogicznej
w szkołach.

Szkoły, Ośrodek Pomocy
Społecznej

Liczba udzielonych
porad.

Kontynuacja i rozwój
systemu
monitorowania
bezpieczeństwa (m.in.
w szkołach, miejscach
gromadzenia się
młodzieży).

Szkoły, Policja, Straż
Miejska

Termin
realizacji:
2014 – 2020

Liczba wspólnych
projektów.
2014 – 2020

Liczba psychologów
i pedagogów
w szkołach.

Liczba wdrożonych
rozwiązań
technicznych
i organizacyjnych.

2014 – 2020
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OGRANICZENIE ZJAWISKA BEZROBOCIA

Cel operacyjny I:
Aktywizacja osób bezrobotnych
Działania/zadania

Odpowiedzialni

Wskaźniki

Termin realizacji:

Współpraca
i wspólne działania
instytucji
wspierających
osoby bezrobotne.

Ośrodek Pomocy
Społecznej, organizacje
pozarządowe

Wzrost liczby
działań podjętych
wspólnie z innymi
instytucjami
w stosunku do
roku
poprzedniego.

2014- 2020

Wsparcie rozwoju
spółdzielczości
socjalnej
przedsiębiorczości
społecznej poprzez
szkolenia i promocję.

Ośrodek Pomocy
Społecznej, organizacje
pozarządowe,
Spółdzielnie socjalne

Przeprowadzenie
wydarzeń
promujących
spółdzielczość
socjalną
i przedsiębiorczość
społeczną.

2014- 2020

Uczestnictwo osób
w szkoleniach
w zakresie
spółdzielczości
socjalnej
i przedsiębiorczości
społecznej.
Zatrudnianie przy
robotach publicznych,
pracach
interwencyjnych,
pracach społecznie użytecznych, stażach,
przygotowaniach

Urząd Miejski, Ośrodek
Pomocy Społecznej,
Policja, MGOKiS, Szkoły,
organizacje
pozarządowe,

Wzrost liczby osób
zatrudnionych przy
robotach
publicznych
pracach
interwencyjnych
pracach społecznie
użytecznych,

2014- 2020
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zawodowych.

Szkolenia i warsztaty
aktywizacyjne dla osób
bezrobotnych

stażach
i przygotowaniach
zawodowych.
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Liczba uczestników
szkoleń
i warsztatów.

2014 - 2020

Liczba szkoleń
i warsztatów.

Cel operacyjny II:
Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia w rodzinach objętych pomocą społeczną
Działania/zadania

Odpowiedzialni

Opracowanie
i wdrożenie
programów
wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci
i młodzieży z rodzin
najuboższych.

Szkoły, Ośrodek Pomocy
Społecznej, organizacje
pozarządowe

Prowadzenie
doradztwa
zawodowego dla
młodzieży zagrożonej
bezrobociem

Szkoły, Ośrodek Pomocy
Społecznej, organizacje
pozarządowe

Wskaźniki
Liczba
wprowadzonych
programów
wyrównywania
szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży.

Termin
realizacji:
2014 - 2020

Liczba osób
uczestniczących
w programach.
Wzrost doradztwa
indywidualnego
i grupowego
udzielonego
młodzieży.

2014 - 2020

Wzrost liczby
młodych osób
korzystających
z doradztwa
zawodowego.
Kształtowanie
świadomości dzieci
i młodzieży o roli
w życiu młodego

Szkoły, Ośrodek Pomocy
Społecznej, organizacje
pozarządowe

Liczba działań
kształtujących
świadomość dzieci
i młodzieży o roli

2014 - 2020
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obywatela.

edukacji.
Wzrost liczby dzieci
i młodzieży biorącej
udział w działaniach
kształtujących ich
świadomość o roli
edukacji.

Cel operacyjny III:
Promocja zatrudnienia
Działania/zadania

Odpowiedzialni

Wskaźniki

Termin
realizacji:

Doradztwo zawodowe
dla uczniów szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych

Szkoły, Biuro Obsługi
Oświaty

Liczba uczniów szkół
gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych
korzystających
z doradztwa
zawodowego.

2014 - 2020

Edukacja młodzieży
z zakresu
przedsiębiorstwa

Szkoły, Biuro Obsługi
Oświaty

Liczba uczniów szkół
gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych
korzystających
z doradztwa
zawodowego.

2014 - 2020
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USPRAWNIANIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Cel operacyjny I:
Profesjonalizacja służb społecznych
Działania/zadania

Odpowiedzialni

Wskaźniki

Termin
realizacji:

Upowszechnianie
informacji o aktualnej
ofercie i formach
świadczeń
pomocowych.

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Liczba informacji na
stronie www.opspraszka.org

2014 - 2020

Wzmocnienie
i rozwijanie
umiejętności
pracowników
socjalnych działających
na rzecz pełniejszej
integracji społecznej
klientów pomocy
społecznej poprzez
systematyczne ich
dokształcanie.

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Liczba pracowników 2014 - 2020
socjalnych biorących
udział w szkoleniach.

Badanie poziomu
satysfakcji odbiorcy
zadań społecznych.

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Liczba
zorganizowanych
szkoleń.

Liczba
przeprowadzonych
badań

2014 - 2020

Cel operacyjny II:
Współpraca instytucji działających na rzecz aktywnej integracji i pomocy społecznej
Działania/zadania

Odpowiedzialni

Wskaźniki

Termin
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realizacji:
Usprawnienie
przepływu informacji
pomiędzy instytucjami

Ośrodek Pomocy
Społecznej, Policja, Straż
Miejska, Zespół Opieki
Zdrowotnej, Sołectwa,
Szkoły, organizacje
pozarządowe

Liczba informacji
dotyczących
współpracy
przekazanych
instytucjom.

2014 - 2020

Spotkania
pracowników
działających
w obszarze integracji
społecznej.

Ośrodek Pomocy
Społecznej, Policja, Straż
Miejska, Zespół Opieki
Zdrowotnej, Sołectwa,
Szkoły, organizacje
pozarządowe

Liczba spotkań
2014 - 2020
pracowników
działających
w obszarze integracji
społecznej.

11. Źródła finansowania strategii

Zidentyfikowane cele i działania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych
w gminie Praszka wymagają odpowiednich źródeł finansowania.

Do źródeł tych możemy zaliczy między innymi:

1. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy w zakresie finansowania zadań własnych
gminy w zakresie pomocy społecznej oraz w innych obszarach ujętych w strategii,
2. Środki pochodzące z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację
rządową,
3. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) poprzez działania zapisane w Sektorowym Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki.
12. Monitoring i wskaźniki pomiaru stopnia realizacji strategii

Realizacja strategii będzie monitorowana w oparciu o założone wskaźniki monitoringu
i polegać będzie na systematycznej ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków
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działania w przypadku dużych zmian społecznych, które mogą pojawić się poprzez zmianę
regulacji prawnych czy też nasilanie się poszczególnych dolegliwości społecznych , w tym np.:
- w obszarze ludności - przyrost naturalny,
- migracja osób za tzw. „kawałkiem chleba”,
- liczba klientów pomocy społecznej,
- powody korzystania z pomocy społecznej oraz formy udzielanej pomocy,
- w obszarze rynku pracy - liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych,
- w obszarze edukacji - liczba dzieci w szkołach,
- liczba dzieci w przedszkolach,
- liczba ludności z podziałem na wykształcenie,
- liczba programów i projektów przyjętych do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Praszce,
- ilość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne działania zaplanowane
w strategii.
Monitoringiem i ewaluacją objęte będą postępy w realizacji Strategii na dwóch
etapach: poszczególnych zadań i projektów oraz celów operacyjnych i strategicznych
i prowadzony będzie jako:
- monitoring wskaźnikowy – w oparciu o oczekiwane wskaźniki osiągnięć,
- monitoring społeczny – na podstawie wyników badania opinii, w szczególności poprzez
konsultacje społeczne.

Ewaluacja jest:
- działalnością normatywną, ponieważ z jednej strony wykorzystuje się w niej istniejące
normy, z drugiej zaś w jej wyniku mogą pojawić się propozycje wprowadzenia nowych norm
i procedur.
- działalnością instrumentalną, gdyż jej podstawowym celem jest dostarczenie podmiotom
polityki społecznej praktycznej wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu decyzji.
Istotny element systemu monitorowania strategii stanowić będzie sporządzanie
sprawozdania z rocznego planu realizacyjnego wraz ze wskazaniem zadań zrealizowanych,
zrealizowanych częściowo i nie rozpoczętych oraz identyfikacją przyczyn problemów
i prezentacją propozycji ich przezwyciężenia.
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Dane do pomiaru wskaźników pozyskiwane będą z: danych statystycznych GUS,
Urzędu Miejskiego w Praszce, instytucji i organizacji, Komendy Powiatowej Policji,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, Powiatowego Urzędu Pracy, ze
sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce, sprawozdań z realizacji gminnych
programów i projektów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego oraz poprzez wykorzystanie ankiet.
Monitorowanie umożliwi bieżącą ocenę realizacji zaplanowanych kierunków działań lub też
pozwoli na modyfikację i dokonywanie korekt w przypadku zmian społecznych, które mogą
zaistnieć w wyniku zmiany regulacji prawnych bądź też przez narastanie problemów
społecznych.
Elementami monitoringu i ewaluacji będą:

1. Zespół wdrażający strategię.
Zespół powinien zostać powołany przez burmistrza odrębnym zarządzeniem, a w jego
skład mogą wejść m.in.: zastępca burmistrza, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
inne osoby wskazane przez burmistrza, a Koordynatorem realizacji strategii będzie Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce, którego zadaniem będzie koordynowanie
i nadzorowanie realizacji Strategii

2. Roczna ocena wdrażania strategii.
Zespół wdrażający strategię winien się zbierać przynajmniej raz w roku i ocenić
poziom wdrażania poszczególnych celów i kierunków działań oraz swoją ocenę powinien
przekazać Burmistrzowi i Radzie Miejskiej, sugerując przyjęcie proponowanych rozwiązań,
np. programów celowych. Aktualizacja powinna być przeprowadzana co najmniej raz na dwa
lata, a Organem uprawnionym do jej dokonania jest Rada Miejska.
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13. Uwarunkowanie realizacyjne

Organizacja systemu pomocy społecznej w Gminie Praszka jest dostosowana do
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 sytuacji 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 pomocy społecznej .
W myśl ustawy o pomocy społecznej, działania podejmowane przez ośrodek pomocy
społecznej powinny doprowadzić, w miarę możliwości, do życiowego usamodzielnienia się
objętych nią osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem. Zaspokajanie wszystkich
potrzeb klientów pomocy społecznej może wprowadzić ich w stan wyuczonej bezradności
i pozbawić motywacji do podejmowania wysiłku związanego z wychodzeniem z bezrobocia,
bezdomności czy uzależnienia.

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 reintegracji społecznej i zawodowej osób z problemami społecznymi.

Zapisy zawarte w strategii realizowane będą zgodnie z wymienionymi działaniami
i w zależności od pozyskanych środków finansowych. Strategia jest dokumentem otwartym.
Będzie podlegać okresowym weryfikacjom i niezbędnym modyfikacjom związanym ze
zmieniającą się rzeczywistością społecznoekonomiczną, zidentyfikowanymi potrzebami
gminy i wymogami prawa.
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Zgodnie z celem głównym niniejszej strategii, jej realizacja powinna przyczynić się do
poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców Gminy Praszka, ze szczególnym
uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Koordynatorem Strategii jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce.

14. Zakończenie

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020
powinna stanowić narzędzie, wykorzystywane podczas pozyskiwania środków finansowych
na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
Zgodnie z Misją niniejszej Strategii, jej realizacja powinna przyczynić się do poprawy
jakości życia wszystkich mieszkańców Gminy Praszka oraz stworzenia warunków do
zaspokajania ich potrzeb i realizacji własnych dążeń.
Autorzy niniejszego dokumentu pragną złożyć serdeczne podziękowania tym
wszystkim, którzy przyczynili się do identyfikacji najważniejszych problemów społecznych
w gminie.
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