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1. CZ��� WST�PNA

Cz��� wst�pna zawiera elementarne informacje dotycz�ce zasad konstruowania

dokumentu. Przedstawione w niej zostały aspekty prawne, b�d�ce podstaw� działania

samorz�du  lokalnego,  zasady  i  warto�ci,  na  których  opiera  si�  lokalna  polityka

społeczna oraz najwa�niejsze informacje dotycz�ce metodyki pracy nad strategi�. Jest

tutaj  tak�e  pokazany  zwi�zek  analizy  z  innymi  dokumentami  strategicznymi

funkcjonuj�cymi na ró�nych poziomach administrowania i zarz�dzania.
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1.1. TŁO I PRZYCZYNY

Strategia  Integracji  i  Rozwi�zywania  Problemów  Społecznych  ma  stanowi�

podstaw	  do  realizacji  wzgl	dnie  trwałych  wzorów  interwencji  społecznych,

podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk) wyst	puj�cych

w obr	bie danej społeczno
ci, które oceniane s� negatywnie. Dokument charakteryzuje

w szczególno
ci działania publicznych i prywatnych instytucji  rozwi�zuj�cych kwestie

społeczne, podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane

kategorie osób i rodzin. 

Obowi�zek  opracowania  Strategii  Integracji  i  Rozwi�zywania  Problemów

Społecznych wynika wprost z art. 17. ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 

12  marca  2004  r.  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  64,  poz.  593  z  pó�n.  zm.).  Ró�norodno
�

problemów społecznych wyst	puj�cych w gminie powoduje konieczno
�  wzi	cia pod

uwag	  tak�e  innych  aktów  prawnych,  które  maj�  istotny  wpływ  na  konstrukcj	

dokumentu i rozwi�zywanie zada społecznych w przyszło
ci. 

S� to m.in.:

• ustawa  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalno
ci  po�ytku  publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pó�n. zm.),

• ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r.

Nr 122, poz. 1143 z pó�n. zm.),

• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001),

• ustawa  z  dnia  26  pa�dziernika  1982  r.  o  wychowaniu  w  trze�wo
ci

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z pó�n.

zm.),
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• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (Dz.  U.  z  1997 r.  Nr  123,  poz.  776

z pó�n. zm.),

• ustawa z 28 listopada 2003 r. o 
wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.

Nr 139 poz. 992 z pó�n. zm.),

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r.

Nr 179, poz. 1485),

• ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493).

Oprócz wspomnianych aktów prawnych przy realizacji strategii mo�e zachodzi�

potrzeba odwołania si	  równie�  do ustaw i  aktów wykonawczych z zakresu ochrony

zdrowia, o
wiaty i edukacji publicznej, budownictwa socjalnego. 

Europejska  polityka  społeczna  została  okre
lona  w  głównej  mierze  podczas

Szczytu  Lizboskiego w 2000 roku,  na  którym kraje  członkowskie  Unii  Europejskiej

uznały,  �e  zwalczanie  ubóstwa  i  wykluczenia  społecznego  b	dzie  centralnym

elementem w procesie modernizacji europejskiego modelu społecznego. W roku 2001

uzgodniony został przez Rad	, Parlament i Komisj	 Europejsk� „Wspólnotowy program

na  rzecz  walki  z  wykluczeniem  społecznym  na  lata  2002-2006”.  Jego  celem  jest

wsparcie  współpracy pomi	dzy krajami  Unii  Europejskiej  i  zwi	kszenie skuteczno
ci

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

Polska zgłosiła gotowo
�  przyst�pienia do programu, w efekcie czego podj	ła

prace  nad  przygotowaniem  Memorandum  w  sprawie  Integracji  Społecznej  (Joint

Inclusion  Memorandum  –  JIM),  Narodowej  Strategii  Integracji  Społecznej  oraz

Krajowego Planu Działania na rzecz Integracji  Społecznej.  Powołany przez Prezesa

Rady  Ministrów  w  roku  2003  Zespół  Zadaniowy  do  spraw  Reintegracji  Społecznej

opracował dokument pt.: „Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski”. Autorzy

tego  dokumentu  podj	li  prób	  dokonania  cało
ciowej  analizy  sytuacji  społecznej

w Polsce, wskazania priorytetowych problemów oraz dobrych praktyk na rzecz inkluzji

osób i grup. 

Opracowuj�c  lokaln�  strategi	  integracji  i  rozwi�zywania  problemów

społecznych,  uwzgl	dniono  dokumenty  programowe,  w  których  akcentuje  si	

konieczno
�  zapewnienia  dialogu  i  partnerskiej  współpracy  instytucji  rz�dowych,

samorz�dowych,  organizacji  pozarz�dowych  oraz  biznesu.  Uznaje  si	  tak�e  za

niezb	dn� partnersk� współprac	 z osobami podlegaj�cymi wykluczeniu społecznemu. 
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Wspomniane dokumenty to przede wszystkim: 

• Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia

Spójno
ci 2007-2013),

• Regionalny Program Operacyjny,

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

1.2. WARTO�CI, ZASADY, DEFINICJE

Warto
� to termin u�ywany do okre
lenia tego, co godne uznania i po��dania,

cenne  i  dobre.  Człowiek  buduj�cy  swój  system  warto
ci  pewne  z  nich  eliminuje

(odrzuca jako złe, czyli traktuje je jako „antywarto
ci”), inne pozostawia i hierarchizuje

według przypisywanej im wa�no
ci. 

Warto
�  jest  cech�  wzgl	dn�,  a  to  oznacza,  �e  nie  zawsze,  nie  w  ka�dym

miejscu,  nie  przez  wszystkich  i  nie  w  ka�dych  okoliczno
ciach  przypisywana  jest

przedmiotom podlegaj�cym ocenie. Przedmiotami warto
ciowania w polityce społecznej

s�  najcz	
ciej  stosunki  społeczne,  stan  zaspokojenia  potrzeb,  instytucje  społeczne,

stosunki mi	dzy człowiekiem a przyrod�.

Polityka  społeczna  oparta  na  okre
lonych  zasadach,  normach  i  warto
ciach

mo�e  by�  postrzegana  jako  przewodnik  działania  pastwa  i  władz  samorz�dowych

ró�nych szczebli w celu:

• kształtowania  warunków  �ycia  ludno
ci  oraz  stosunków  mi	dzyludzkich,

a tak�e ogólnych warunków rozwoju;

• harmonizowania i godzenia rozbie�nych interesów ró�nych grup społecznych

oraz tworzenia warunków dla pokoju społecznego mi	dzy kapitałem a prac�.

Z  warto
ci  wynikaj�  zarówno  cele  polityki  społecznej,  jak  i  zasady.  �ródła,

z których  czerpie  warto
ci  polityka  społeczna,  s�  bardzo  ró�norodne.  S�  to  m.in.

ideologie,  doktryny  społeczne  i  gospodarcze,  społeczne  oczekiwania  wyra�ane  za

po
rednictwem ró�nych kanałów społecznej komunikacji, normy zwyczajowe, pogl�dy

osób znacz�cych w społeczestwie. W polityce społecznej, odwołuj�cej si	 do warto
ci

cenionych  przez  społeczestwo,  wa�ny  jest  podział  na  warto
ci  odczuwane

i uznawane.  Warto
ci  odczuwane  wi���  si	  głównie  ze  sfer�  emocjonaln�,  za
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uznawane opieraj�  si	  na przekonaniach,  �e pewne cechy powinny by�  odczuwane

jako warto
�.

Zasady  to  ogólne  doktryny  i  normy  działania,  którymi  powinny  kierowa�  si	

podmioty polityki  społecznej w realizacji  podstawowego celu,  jakim jest zaspokajanie

potrzeb. Niektóre zasady polityki społecznej s� to�same z warto
ciami. Zasady, które

s� najcz	
ciej artykułowane b�d� realizowane w polityce społecznej, a które staj� si	

dla twórców strategii  podstawowymi fundamentami budowania społeczno
ci  lokalnej,

wolnej od zagro�e i problemów społecznych, to:

1. Zasada samopomocy – przejawia si	 w istnieniu i rozwoju pomocy wzajemnej

ludzi  zmagaj�cych  si	  z  podobnymi  problemami  �yciowymi  oraz  pomocy

silniejszych dla słabszych; zazwyczaj w ramach niewielkich nieformalnych grup.

2. Zasada  przezorno�ci –  oznacza,  �e  bezpieczestwo  socjalne  jednostki  nie

mo�e  by�  tylko  efektem  
wiadcze  ze  strony  społeczestwa,  ale  wynika�

powinno tak�e z odpowiedzialno
ci człowieka za przyszło
� własn� i rodziny.

3. Zasada solidarno�ci  społecznej –  najcz	
ciej  rozumiana jako  przenoszenie

konsekwencji, niekiedy uto�samiana z solidaryzmem społecznym, oznaczaj�cym

wy�szo
�  wspólnych  interesów  członków  społeczestwa  nad  interesami

poszczególnych klas lub warstw.

4. Zasada pomocniczo�ci –  oznacza przyj	cie  okre
lonego  porz�dku,  w jakim

ró�ne instytucje społeczne dostarczaj� jednostce wsparcia, gdy samodzielnie nie

jest w stanie zaspokoi� swoich potrzeb; w pierwszej kolejno
ci pomoc powinna

pochodzi�  od  rodziny,  a  nast	pnie  od  społeczno
ci  lokalnej,  a  na  kocu  od

pastwa.

5. Zasada partycypacji – wyra�a si	 w takiej organizacji �ycia społecznego, która

poszczególnym  ludziom  zapewnia  mo�liwo
�  pełnej  realizacji  swoich  ról

społecznych,  natomiast  poszczególnym  grupom  pozwala  zaj��  równoprawne

z innymi miejsce w społeczestwie.

6. Zasada  samorz�dno�ci –  stanowi  realizacj	  takich  warto
ci,  jak  wolno
�

i podmiotowo
� człowieka, a wyra�a si	 w takiej organizacji �ycia społecznego,

która  jednostkom  i  grupom  gwarantuje  prawo  do  aktywnego  udziału

w istniej�cych instytucjach społecznych oraz tworzenia nowych instytucji w celu

skuteczniejszego zaspokajania potrzeb i realizacji interesów.
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7. Zasada  dobra  wspólnego –  przejawia  si	  w  takich  działaniach  władz

publicznych,  które  uwzgl	dniaj�  korzy
ci  i  interesy  wszystkich  obywateli

i polegaj� na poszukiwaniu kompromisów tam, gdzie interesy te s� sprzeczne.

8. Zasada  wielosektorowo�ci –  polega  na  równoczesnym  funkcjonowaniu

publicznych podmiotów polityki społecznej, organizacji pozarz�dowych i instytucji

rynkowych, które dostarczaj�  
rodków i  usług słu��cych zaspokajaniu potrzeb

społeczestwa.

Polityka  społeczna,  jako  przewodnik  czy  te�  wskazówka  działania  oparta  na

zadeklarowanych  warto
ciach  i  zasadach,  okre
la  i  wyja
nia  misj	,  obejmuje

mo�liwo
ci i cele przedsi	wzi	� organizacyjnych, wymusza odpowiednie zachowania,

nakre
laj�c przydział odpowiedzialno
ci i towarzysz�c� temu delegacj	 kompetencji na

wszystkie poziomy organizacyjne.

Z  wymienionych  powy�ej  zasad  wynikaj�  podstawowe  cele,  które  powinny

kształtowa� polityk	 społeczn� w danym 
rodowisku lokalnym. S� to przede wszystkim:

• d��enie  do  poprawy  poło�enia  materialnego  i  wyrównywanie  szans

�yciowych grup społeczestwa ekonomicznie i socjalnie najsłabszych;

• prowadzenie bie��cych działa osłonowych;

• dostrzeganie z wyprzedzeniem zagro�e społecznych;

• dorównywanie do standardów unijnych i mi	dzynarodowych.

Polityka  społeczna  Unii  Europejskiej  opiera  swoje  zało�enia  na  działaniach

zwi�zanych  z  polepszeniem  warunków  �ycia,  pracy  i  kształcenia,  zapewnieniem

powszechno
ci  prawa  do  zatrudnienia  i  wykształcenia,  a  wreszcie  stworzeniem

systemu zabezpieczenia społecznego. Z uwagi na przyst�pienie naszego kraju do tej

struktury  społeczno-gospodarczej  jest  rzecz�  oczywist�  i  zrozumiał�,  �e  wła
nie  te

warto
ci  i  zasady  stanowi�  fundament  budowy  dokumentu  wskazuj�cego  lokalne

problemy społeczne i metody ich rozwi�zywania.

W polityce społecznej terminem „problemy społeczne” oznacza si	  wszelkiego

rodzaju  dolegliwo
ci,  zakłócenia,  niedogodno
ci  wyst	puj�ce  w  �yciu  zbiorowym.

Natomiast okre
leniem „kwestia społeczna” wyró�nia si	 w
ród nich te, które: 

• odznaczaj�  si	  szczególn�  dolegliwo
ci�  dla  potencjału  osobowego

społeczestwa;

• s�  nast	pstwem  niedostosowania  sposobu,  w  jaki  funkcjonuje

społeczestwo, do podstawowych potrzeb indywidualnych i zbiorowych;

• nie s� mo�liwe do rozwi�zania siłami pojedynczych grup ludzkich.
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W w	�szym znaczeniu termin „kwestia społeczna” oznacza konkretny problem

o szczególnie  wysokim  stopniu  dotkliwo
ci  dla  �ycia  i  współdziałania  członków

społeczno
ci.  W  szerszym  znaczeniu  termin  ten  oznacza  natomiast  sprzeczno
�

pomi	dzy zasadami obowi�zuj�cymi w danym społeczestwie, formacji ustrojowej czy

nawet cywilizacji, a d��eniami jednostek i zbiorowo
ci do godnego �ycia. Przyjmuje si	,

�e �ródła kwestii społecznych tkwi� wewn�trz społeczestwa, w mechanizmach �ycia

zbiorowego i mog� by� – jak ka�dy problem społeczny – ograniczane i rozwi�zywane

we wszystkich skalach współ�ycia: od rodziny poprzez 
rodowiska lokalne i zawodowe

po skal	 ogólnopastwow� czy mi	dzynarodow�.

Mechanizmów  powstawania  problemów  społecznych  i  kwestii  społecznych

upatrywa� nale�y w funkcjonowaniu społeczestwa. S� nimi przede wszystkim:

• dezorganizacja społeczestwa;

• gwałtowna zmiana społeczna;

• opó�nienia kulturowe;

• przemiany  gospodarcze  wyprzedzaj�ce  przemiany  w  sposobie  my
lenia

i działania;

• złe funkcjonowanie instytucji politycznych czy administracyjnych;

• niekompetencja polityków czy urz	dników pastwowych;

• dysfunkcjonalno
� instytucji społecznych;

• dominacja grup społecznych, eksploatacja, wyzysk;

• nierówno
ci społeczne, niesprawiedliwo
� społeczna;

• złe funkcjonowanie instytucji edukacyjnych;

• nieprzystosowanie do pełnienia okre
lonych ról społecznych.

Funkcjonuj�ce w 
rodowisku lokalnym kwestie i problemy społeczne prowadz�

do wykluczenia społecznego, czyli sytuacji uniemo�liwiaj�cej lub znacznie utrudniaj�cej

jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr

publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów

w godny sposób. �rodkiem umo�liwiaj�cym przeciwdziałanie tej sytuacji jest integracja

społeczna oparta na zasadach dialogu, wzajemno
ci i równorz	dno
ci. 

Podejmowane w tym celu działania wspólnotowe słu�� budowie społeczestwa

opartego  na  demokratycznym  współuczestnictwie,  rz�dach  prawa  i  poszanowaniu

ró�norodno
ci  kulturowej.  W  społeczestwie  tym  obowi�zuj�  i  s�  realizowane
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podstawowe prawa człowieka i  obywatela oraz skutecznie wspomaga si	  jednostki  i

grupy w realizacji ich celów �yciowych.

Przygotowuj�c dokument programowy, wskazuj�cy kierunki działa  samorz�du

w kształtowaniu  i  realizacji  lokalnej  polityki  społecznej,  nie  mo�na  nie  wspomnie�

o warto
ci  podstawowej,  która  posłu�yła  autorom  za  fundament  przy  jego

opracowywaniu.  Warto
ci�  t�  jest  zasada  wspierania  rodziny  jako  najwa�niejszej

komórki społecznej.  Jest ona głównym przesłaniem niniejszego dokumentu, gdy�  od

wspierania siły rodziny nale�y rozpoczyna� ka�dy rodzaj oferowanej pomocy.

1.3. STRUKTURA DOKUMENTU

Strategie  rozwi�zywania  problemów  społecznych  to  wzgl	dnie  trwałe  wzory

interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy

(zjawisk), wyst	puj�cych w obr	bie danej społeczno
ci, które oceniane s� negatywnie.

Mówi�c  o  gminnej  strategii  rozwi�zywania  problemów społecznych,  nale�y  mie�  na

my
li w szczególno
ci działania publicznych i prywatnych instytucji pomocy społecznej

(i  pokrewnych), prowadzone na terenie gminy, podejmowane dla poprawy warunków

zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin, mieszkaców gminy. 

W oparciu  o  uzyskane informacje  i  materiały  został  przygotowany dokument,

który pozwoli na racjonalizacj	 lokalnej polityki społecznej oraz wska�e obszary, które

w najbli�szym czasie powinny sta� si	 przedmiotem szczególnej troski władz lokalnych.

Metodyka  opracowania  dokumentu  pozwoliła  zaanga�owa�  
rodowisko  lokalne

w budow	 strategii na najwa�niejszych etapach, od diagnozy do wdro�enia i realizacji.

Przedło�ony materiał został opracowany w Miejsko-Gminnym O
rodku Pomocy

Społecznej  w  Gostyniu  przy  merytorycznym  wsparciu  O
rodka  Kształcenia  Słu�b

Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w Cz	stochowie. Pomoc zewn	trzna polegała

głównie na doradztwie i  systematyzacji  układu głównych elementów wypracowanego

dokumentu.  Perspektywa  czasowa  obowi�zywania  niniejszego  dokumentu  została

skomunikowana  z  głównymi  dokumentami  strategicznymi  wpływaj�cymi  na

rozwi�zywanie  lokalnych  problemów,  tj.  Narodowymi  Strategicznymi  Ramami

Odniesienia  (Narodowa  Strategia  Spójno
ci) oraz  Narodow�  Strategi�  Integracji
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Społecznej, wyznaczaj�cymi działania i stwarzaj�cymi mo�liwo
� ubiegania si	 o 
rodki

zewn	trzne do 2013 roku.

METODOLOGIA OPRACOWANIA DOKUMENTU
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1.4. PRZESŁANKI WYNIKAJ�CE Z DOKUMENTÓW

STRATEGICZNYCH

Konstruuj�c strategi	 integracji i rozwi�zywania problemów społecznych gminy,

nale�y pami	ta�, �e nie jest to jedyny dokument w obszarze polityki społecznej, którego

skutki b	d� dotyczyły jej mieszkaców. Krytyczna analiza dokumentów programowych

powstaj�cych na poziomie kraju, województwa czy powiatu pozwala na skuteczniejsze

programowanie działa na poziomie lokalnym w taki sposób, by nie powiela� pewnych

działa,  ale wpisywa� si	  własnymi propozycjami programowymi w ju� funkcjonuj�c�

rzeczywisto
� formalnoprawn�.

1.4.1. NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO�CI 2007-2013 

(NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007-2013)

Zgodnie z rozporz�dzeniem Rady Europejskiej ustanawiaj�cym przepisy ogólne

dotycz�ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego  i  Funduszu  Spójno
ci  Rada  Europejska  na  poziomie  Wspólnoty

przygotowała  strategiczne  wytyczne  w sprawie  spójno
ci  gospodarczej,  społecznej  

i  terytorialnej,  okre
laj�ce indykatywne ramy interwencji  funduszy,  z  uwzgl	dnieniem

innych polityk Wspólnoty. Projekt tego dokumentu Komisja Europejska opublikowała  

w dniu 5 lipca 2005 r. pod nazw� „Polityka spójno
ci wspieraj�ca wzrost gospodarczy 

i  zatrudnienie:  Strategiczne Wytyczne Wspólnoty  2007-2013”  (SWW).  Dla  ka�dego  
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z  celów  funduszy  wytyczne  te  realizuj�  priorytety  Wspólnoty,  w  szczególno
ci

promowanie harmonijnego, zrównowa�onego i trwałego rozwoju Wspólnoty. Wytyczne

te  s�  okre
lane  z  uwzgl	dnieniem  zintegrowanych  wytycznych  w  zakresie  polityki

gospodarczej oraz zatrudnienia – Zintegrowany Pakiet Wytycznych w sprawie wzrostu

gospodarczego i zatrudnienia na lata 2005-2008 (ZPW).

Na podstawie zapisów Strategicznych Wytycznych Wspólnoty Polska opracowała

„Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013” (NSRO), które integruj� główne

priorytety  Wspólnoty  z  priorytetami  polskimi,  uwzgl	dniaj�c  jednocze
nie  zapisy

Krajowego  Programu  Reform,  odpowiadaj�cego  na  wyzwania  zawarte  w  Strategii

Lizboskiej.  Narodowe  Strategiczne  Ramy  Odniesienia  stanowi�  podstaw	  do

programowania interwencji  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójno
ci (FS).

„Narodowe  Strategiczne  Ramy  Odniesienia  na  lata  2007-2013  wspieraj�ce

wzrost gospodarczy i zatrudnienie” okre
laj� działania o charakterze rozwojowym, jakie

Rz�d polski  zamierza  podj��  w  latach  2007-2013 w zakresie  promowania  trwałego

wzrostu gospodarczego, wzrostu konkurencyjno
ci  oraz wzrostu zatrudnienia.  NSRO

słu��  jednocze
nie  zapewnieniu  skutecznej  pomocy  na  rzecz  regionów  i  grup

społecznie  zmarginalizowanych oraz  pomocy w restrukturyzacji  sektorów i  regionów

problemowych.

Zakładanym  efektem  strategii  proponowanej  w  NSRO  jest  znacz�ce

podniesienie jako
ci �ycia mieszkaców Polski i zbli�enie poziomu rozwoju do obecnie

najbiedniejszych starych pastw członkowskich,  a  w dłu�szej  perspektywie  poziomu

zbli�onego do 
redniej europejskiej.

W wyniku przeprowadzonej analizy, która wskazała ró�nice w poziomie rozwoju

społeczno-ekonomicznym kraju  oraz  poszczególnych  jego  regionów,  w  stosunku  do

innych  krajów  UE,  oraz  w  odpowiedzi  na  wyzwania  Strategii  Lizboskiej  i  cele

Zintegrowanego  Pakietu  Wytycznych,  których  instrumentem  realizacji  na  gruncie

krajowym jest  Krajowy Program Reform, sformułowano cel  strategiczny Narodowych

Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Zakłada on tworzenie warunków

dla  wzrostu  konkurencyjno
ci  gospodarki  opartej  na  wiedzy  i  przedsi	biorczo
ci

zapewniaj�cej  wzrost  zatrudnienia  oraz  wzrost  poziomu  spójno
ci  społecznej,

gospodarczej i przestrzennej.
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Cel  strategiczny  osi�gany  b	dzie  poprzez  realizacj	  horyzontalnych  celów

szczegółowych, co oznacza, �e wszystkie programy, działania i projekty podejmowane

w  ramach  NSRO  realizuj�  je  jednocze
nie  aczkolwiek  w  ró�nym  zakresie.  Celami

horyzontalnymi NSRO s� m.in.:

• Poprawa  jako
ci  funkcjonowania  instytucji  publicznych  oraz  rozbudowa

mechanizmów partnerstwa.

• Poprawa jako
ci kapitału ludzkiego i zwi	kszenie spójno
ci społecznej.

• Budowa  i  modernizacja  infrastruktury  technicznej  i  społecznej  maj�cej

podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjno
ci Polski.

• Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na

obszarach wiejskich.

1.4.2. NARODOWA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Cele  polityki  integracji  społecznej  w  Polsce  wynikaj�  przede  wszystkim

z priorytetów okre
lonych w przyj	tej w czerwcu 2004 r. Narodowej Strategii Integracji

Społecznej. Wynikaj� równie� z zało�e w zakresie zwalczania ubóstwa i wykluczenia

społecznego  przyj	tych  w  grudniu  2000  r.  przez  Rad	  Europejsk�  w  Nicei.  Polska

w pełni  zaakceptowała  ich  zasadno
�,  co  zostało  oficjalnie  potwierdzone  poprzez

przyj	cie  w  grudniu  2003  r.  Wspólnego  Memorandum  Polski  i  Unii  Europejskiej

o Integracji Społecznej (Joint Inclusion Memorandum).

Zarówno Krajowy Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej, jak i Wspólne

Memorandum  s�  elementami  realizacji  Strategii  Lizboskiej,  która  została  przyj	ta

przez pi	tna
cie krajów członkowskich UE w marcu 2000 roku. 

Polskie  priorytety  wpisuj�  si	  tak�e  w  podstawowe  zało�enia  Zrewidowanej

Strategii  Spójno
ci  Społecznej  Rady  Europy,  której  inauguracja  odbyła  si	  w  lipcu

2004 r.  w  Warszawie.  Jednym z  tych  zało�e  jest  budowanie  integracji  i  spójno
ci

społecznej w oparciu o prawa człowieka, a zwłaszcza te prawa, które zostały zawarte

w Zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej.

Priorytety  Narodowej  Strategii  Integracji  Społecznej  stworzone  zostały

z perspektyw�  ich  realizacji  do  2010  roku.  Krajowy  Plan  Działania  uwzgl	dnia  te

priorytety,  których  realizacja  jest  szczególnie  pilna.  Wynikaj�  one  tak�e
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z przedstawionej  analizy  sytuacji  ekonomiczno-społecznej  ilustruj�cej  podstawowe

przyczyny ubóstwa i zagro�enia wykluczeniem społecznym. 

Priorytety  zawarte  w  NSIS  w  zakresie  realizacji  prawa  do  edukacji s�

nast	puj�ce:

• wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym;

• poprawa jako
ci kształcenia na poziomie gimnazjalnym i 
rednim;

• upowszechnienie  kształcenia  na  poziomie  wy�szym  i  jego  lepsze

dostosowanie do potrzeb rynku pracy;

• rekompensowanie  deficytów  rozwoju  intelektualnego  i  sprawno
ciowego

dzieci;

• upowszechnienie kształcenia ustawicznego. 

W zakresie realizacji prawa do zabezpieczenia socjalnego:

• radykalne  ograniczenie  ubóstwa  skrajnego,  którego  poziom  jest  obecnie

nieakceptowany i wymaga podj	cia zdecydowanych działa;

• ograniczenie  tendencji  wzrostowych rozwarstwienia dochodowego,  tak aby

ró�nice te nie odbiegały od przeci	tnego poziomu w krajach UE.

Bezrobocie jest jedn� z form wykluczenia społecznego silnie powi�zan� z innymi

jego  przejawami,  np.  ubóstwem,  w  warunkach  niskiej  skuteczno
ci  systemu

zabezpieczenia  socjalnego  dla  osób  bezrobotnych  i  ich  rodzin.  Dlatego  te�

w Narodowej Strategii  Integracji  Społecznej cztery z dwudziestu priorytetów odnosz�

si	 do sfery działa dotycz�cych realizacji prawa do pracy:

• ograniczenie bezrobocia długookresowego; 

• zmniejszenie bezrobocia młodzie�y; 

• zwi	kszenie poziomu zatrudnienia w
ród niepełnosprawnych; 

• zwi	kszanie liczby uczestników aktywnej polityki rynku pracy.

W zakresie realizacji prawa do ochrony zdrowia:

• wydłu�enie przeci	tnego trwania �ycia w sprawno
ci;

• upowszechnienie  dost	pu  do  
wiadcze  opieki  zdrowotnej  finansowanych

ze 
rodków publicznych;

• zwi	kszenie zakresu obj	cia kobiet i dzieci programami zdrowia publicznego.

W zakresie realizacji innych praw społecznych:

• zwi	kszenie dost	pu do lokali (mieszka) dla grup najbardziej zagro�onych

bezdomno
ci�;
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• zapewnienie lepszego dost	pu do pracowników socjalnych;

• rozwini	cie  pomocy  
rodowiskowej  i  zwi	kszenie  liczby  osób  obj	tych  jej

usługami;

• zwi	kszenie zaanga�owania obywateli w działalno
� społeczn�; 

• realizacja  Narodowej  Strategii  Integracji  Społecznej  przez  samorz�dy

terytorialne;

• zwi	kszenie dost	pu do informacji obywatelskiej i poradnictwa.

1.4.3. KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Krajowy  Plan  Działania  na  rzecz  Integracji  Społecznej  to  program  poprawy

dost	pu do praw społecznych i  zwi	kszania  poziomu ich  realizacji.  Jest  to  równie�

zasadniczy  instrument  osi�gania  integracji  społecznej  w  europejskim  modelu

społecznym. Realizacja praw społecznych wymaga oczywi
cie poniesienia okre
lonych

kosztów, tak samo jak realizacja wszystkich innych kategorii praw człowieka zawartych

w prawie mi	dzynarodowym i krajowym. Nale�y wi	c zapewni� w sposób trwały zasoby

finansowe,  kadrowe,  lokalowe,  rzeczowe  i  inne  instytucjom  odpowiedzialnym  za

realizacj	 tych praw. 

Prawa społeczne powinny mie� obecnie priorytet w wydatkach publicznych. Ich

realizacja znacznie  si	  pogorszyła w ostatnich latach,  a wi	c zmniejsza si	  poziom

integracji społecznej i zwi	ksza si	 skala i zasi	g procesów wykluczenia społecznego.

W Krajowym Planie Działa na rzecz Integracji Społecznej za najwa�niejsze uznano:

• działania edukacyjne, socjalne i zdrowotne zapobiegaj�ce wykluczeniu oraz

wspieraj�ce grupy zagro�one;

• budow	  systemu  bezpieczestwa  socjalnego  i  przeciwdziałanie  ubóstwu  

i wykluczeniu społecznemu;

• realizacj	  prawa  do  pracy  dla  ka�dego,  w  tym  szczególnie  dla  grup

defaworyzowanych  na  rynku  pracy  poprzez  odpowiedni�  polityk	

makroekonomiczn� i polityk	 zatrudnienia;

• rozwój  systemu  instytucjonalnego  z  jasnym  podziałem  odpowiedzialno
ci

instytucji  rz�dowych  i  samorz�dowych,  otwieraj�cego  przestrze  dla

aktywno
ci  obywatelskiej  i  upodmiotowienia  osób  korzystaj�cych  z  usług

społecznych, 
wiadczonych zarówno przez pastwo, jak i przez organizacje

pozarz�dowe.
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Na poziomie operacyjnym wa�ne jest,  �e polska polityka integracji  społecznej

musi  by�  realizowana  we  współpracy  z  szeroko  rozumianymi  partnerami

społecznymi.  Szczególnie  chodzi  tu  o  zwi�zki  zawodowe  i  zwi�zki  pracodawców,

organizacje  pozarz�dowe,  samorz�dy  lokalne  oraz  odpowiednie  charytatywne

instytucje ko
ciołów i zwi�zków wyznaniowych. Niezale�nie od osi�gni	tego poziomu

zamo�no
ci oraz stanu koniunktury gospodarczej pastwo nie jest w stanie zrealizowa�

celów tej polityki bez partnerstwa z innymi instytucjami. 

W tym kontek
cie ustalono nast	puj�ce priorytety na najbli�sze dwa lata:

• zaanga�owanie  obywateli  w  działalno
�  społeczn�,  głównie  poprzez

zwi	kszenie  ich  uczestnictwa  w  działalno
ci  organizacji  pozarz�dowych

i innych formach pracy społecznej oraz samopomocy;

• wzrost  liczby  samorz�dów,  które  z  pełn�  wra�liwo
ci�  i  zaanga�owaniem

podejm�  si	  tworzenia  lokalnych  strategii  przeciwdziałania  ubóstwu

i wykluczeniu społecznemu, a nast	pnie zrealizuj� ich zało�enia.

1.4.4. WOJEWÓDZKA STRATEGIA ROZWOJU POMOCY SPOŁECZNEJ

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Ze wzgl	du na swój  dalekosi	�ny charakter  strategia budowana na poziomie

lokalnym  musi  uwzgl	dnia�  i  bra�  pod  uwag	  przesłanki  zawarte  w  dokumentach

strategicznych  podmiotów,  z  którymi  gmina  współpracuje  na  zasadzie  partnerstwa.

Jednym z nich jest samorz�d województwa wielkopolskiego. Strategia Rozwoju Pomocy

Społecznej Województwa Wielkopolskiego pozwala zaplanowa� działania województwa

z  zakresu  polityki  społecznej  w  taki  sposób,  aby  przeciwdziała�  najistotniejszym

zagro�eniom społecznym przy aktywnym udziale samorz�dów lokalnych i organizacji

pozarz�dowych. Zagro�enia takie, jak negatywne skutki ubóstwa i zjawisko wykluczenia

społecznego, to wyzwania nie tylko dla Wielkopolski,  ale równie�  dla społeczestwa

współczesnej Europy.

Zadaniem  samorz�du  województwa  jest  nie  tylko  rozwi�zywanie  problemów

społecznych.  To  przede  wszystkim  organizowanie  wsparcia  i  pomocy  osobom

potrzebuj�cym  w  miejscu  ich  zamieszkania,  a  wi	c  przy  udziale  jednostek

organizacyjnych  samorz�dów  lokalnych.  Województwo  poprzez  działalno
�

Regionalnego  O
rodka  Pomocy  Społecznej  pełni  rol	  wspieraj�c�,  aktywizuj�c�,

koordynuj�c� i inicjuj�c� nowe rozwi�zania, zmierzaj�ce tym samym do wyrównywania
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poziomu  �ycia  mieszkaców  Wielkopolski.  Strategia  okre
la  główne  działania

samorz�du województwa zgodnie z przypisanymi województwu zadaniami z zakresu

pomocy społecznej.

Do generalnych celów niniejszej Strategii nale�y mi	dzy innymi:

1. Zapewnienie mieszkacom warunków do podwy�szania poziomu �ycia.

2. Wzrost wewn	trznej integracji i istotna poprawa jako
ci przestrzeni.

3. Dostosowanie potencjału, struktury i organizacji województwa do wyzwa XXI w.  

i wymaga jednocz�cej si	 Europy.

Przyjmuj�c  ww.  cele,  okre
lono  strategiczne  kierunki  działania  pomocy

społecznej w województwie wielkopolskim:

1. Rozwój  gminnych i  powiatowych specjalistycznych placówek pomocy społecznej,


wiadcz�cych  ró�norodne  usługi  socjalne  wynikaj�ce  z  potrzeb  społeczno
ci

lokalnej.

A. Ilo
ciowy rozwój placówek takich jak 
rodowiskowe domy samopomocy, o
rodki

interwencji  kryzysowej,  domy  dziennego  pobytu  dla  ró�nych  grup

dysfunkcyjnych, 
wietlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzie�y, warsztaty

terapii zaj	ciowej, domy pomocy społecznej stałego pobytu.

B. Jako
ciowy rozwój usług w placówkach dotychczas funkcjonuj�cych.

1.1.Zwi	kszenie aktywno
ci społeczno
ci lokalnych.

1.2.Zmniejszenie  negatywnych  skutków  problemów  społecznych

(niepełnosprawno
�,  bezrobocie,  bezdomno
�,  przemoc,  alkoholizm,

narkomania).

1.4.5. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY GOSTY�

Samorz�dy lokalne działaj�ce w warunkach gospodarki rynkowej, cechuj�cej si	

du�� dynamik� zmian i niepewno
ci� co do ich kierunków, musz� posiada� zdolno
� do

wczesnego rozpoznawania zagro�e, jak i dostrzegania pojawiaj�cych si	 szans. Silne

oddziaływania  czynników  zewn	trznych,  w  których  istotn�  rol	  odgrywa  dynamika

i ekspansywno
� jednostek terytorialnych (gmin miejskich i wiejskich oraz województw),

konkuruj�cych w dost	pie do ograniczonego rynku inwestorów i kapitału, wymuszaj�

konieczno
� stosowania przez władze samorz�dowe odpowiednich metod zarz�dzania.

W powy�szych warunkach istotnego znaczenia nabiera zarz�dzanie strategiczne, które

umo�liwia  dostosowanie  funkcjonowania  jednostek  terytorialnych  do  zmian
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zachodz�cych w otoczeniu. Jest to proces polegaj�cy na realizacji długofalowych celów

przy wykorzystaniu nadarzaj�cych si	 szans i unikaniu pojawiaj�cych si	 zagro�e. 

Zarz�dzanie  strategiczne  oparte  jest  na  opracowywaniu,  wdra�aniu  i  kontroli

realizacji  planów  strategicznych.  W  obecnych  warunkach  polskich  –  na  poziomie

zarz�dzania lokalnego (gminnego) – jedn� z podstawowych ról w
ród tego typu planów

pełni� strategie rozwoju lub plany rozwoju lokalnego. W opracowaniach tych okre
lane

s�  cele  rozwoju  lokalnego  oraz  sposoby  realizacji  tych  celów  przy  wyró�nieniu

najbardziej po��danych dla rozwoju gminy działa. 

W trakcie prac nad Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gosty,  obejmuj�cego

lata  2004-2008,  okre
lono  trzy  główne  obszary  jego  realizacji,  w  tym jeden  obszar

bezpo
rednio  odnosz�cy  si	  do  sfery  społecznej,  tj.  „Podnoszenie  jako
ci  �ycia

mieszkaców”. W jego obr	bie sformułowano główne problemy rozwojowe, a nast	pnie

wyznaczono m.in. cele strategiczne i operacyjne słu��ce ich rozwi�zaniu: 

1. Przeciwdziałanie odpływowi z Gostynia ludzi aktywnych.

• Opracowanie koncepcji „wi�zania” najzdolniejszych młodych ludzi z Gostyniem

poprzez kompleksowy system stypendialny.

• Aktywne budowanie rynku pracy.

• Poszerzanie oferty edukacyjnej (od kursów praktycznych, poprzez ofert	 szkół,

po szkoł	 wy�sz�).

2. Budowanie podstaw pod atrakcyjne �ycie w Gostyniu – podnoszenie standardów

�ycia.

• Stwarzanie mo�liwo
ci budowania ró�norodnej oferty kulturalnej Gostynia.

• Budowanie 
wiadomo
ci ekologicznej mieszkaców – podnoszenie standardów

ekologicznych �ycia w Gostyniu.

• Opracowanie systemu działa podnosz�cych jako
� zamieszkiwania w Gostyniu.

• Udoskonalenie  wewn	trznego  systemu  komunikacyjnego  (przeniesienie  ruchu

drogowego poza centrum miasta).

• Kreowanie zdrowego stylu �ycia. Stworzenie mo�liwo
ci rekreacji i wypoczynku

dla mieszkaców.

3. Promocja  Gostynia  jako  otwartego  na  
wiat  –  inicjowanie  działa  kulturalnych,

inwestycyjnych,  rekreacyjnych,  sportowych  i  edukacyjnych  o  wymiarze

ponadlokalnym i ogólnopolskim.
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• Modyfikacja  planu  promocji  Gostynia  w  obszarze  działalno
ci  inwestycyjnej,

rekreacyjnej  i  turystycznej.  Kreowanie  cyklicznych  wydarze  o  znaczeniu

ogólnopolskim w sferze kultury, rekreacji i sportu.

• Tworzenie punktów turystycznych w oparciu o pielgrzymkowy charakter bazyliki

Filipinów  na  �wi	tej  Górze.  Wykreowanie  Ziemi  Gostyskiej  jako  produktu

turystycznego.

2. CZ��� DIAGNOSTYCZNA

Cz���  diagnostyczna  zawiera  diagnoz�  problemów  społecznych  gminy.

Diagnoza została oparta na badaniu �ródeł zastanych oraz analizie skonstruowanych

specjalnie do tego celu ankiet i wywiadów.
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2.1. CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Gosty jest gmin� miejsko-wiejsk�, poło�on� w obszarze Wielkopolski,  

w  południowo-zachodniej  cz	
ci  województwa  wielkopolskiego  (rycina  1).  Zajmuje

powierzchni	 136,9 km2 i liczy 27.903 mieszkaców, z czego 20.643 osoby mieszkaj� 

w mie
cie (stan na 31.12.2005 r.).

Gmina Gosty jest jedn� z 7 jednostek samorz�du terytorialnego wchodz�cego

w skład powiatu gostyskiego. Do gminy, oprócz miasta Gosty,  nale�y 20 sołectw:

Brzezie,  Czachorowo,  Czajkowo,  Dalabuszki,  Daleszyn,  Dusina,  Gola,  Kosowo,

Krajewice,  Kunowo,  Osowo,  Ostrowo,  Siemowo,  Sikorzyn,  Stankowo,  Stary  Gosty,

St	�yca, Szczodrochowo, Tworzymirki i Ziółkowo. Od północy gmina Gosty graniczy 

z gmin� Krzywi (powiat ko
ciaski), od wschodu z gmin� Piaski, od południa z gmin�

Krobia, a od zachodu z gminami Poniec i Krzemieniewo (powiat leszczyski).
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Rycina 1. Gmina Gosty na tle regionu.

Gmina Gosty le�y na skrzy�owaniu wa�nych szlaków komunikacyjnych, tj. drogi

krajowej nr 12 (Ł	knica – Głogów – Leszno – Gosty – Jarocin – Kalisz – Sieradz –

Piotrków Trybunalski – Lublin – Chełm – Dorohusk), drogi wojewódzkiej nr 434 (Łubowo

– Kostrzyn – �rem – Gosty – Rawicz; z Rawicza droga mi	dzynarodowa nr 5 prowadzi

do Wrocławia) oraz drogi wojewódzkiej nr 308 (Nowy Tomy
l – Grodzisk Wielkopolski –

Ko
cian – Kunowo). Ponadto przez teren gminy przebiega linia kolejowa umo�liwiaj�ca

bezpo
rednie poł�czenie z Lesznem i Jarocinem.

Pod  wzgl	dem  fizycznogeograficznym  obszar  gminy  poło�ony  jest  na  styku

dwóch  podprowincji:  Pojezierzy  Południowobałtyckich  (mezoregion  Pojezierze

Krzywiskie) – cz	
� północna gminy oraz Nizin �rodkowopolskich (na granicy dwóch

mezoregionów:  Wysoczyzny  Leszczyskiej  i  Wysoczyzny  Kaliskiej  rozdzielonych

Pradolin�  �erkowsko-Rydzysk�)  –  cz	
�  południowa  gminy.  Ukształtowanie  terenu

jest zró�nicowane i przejawia si	 w wyst	powaniu takich form geomorfologicznych jak:

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWI�ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GOSTY� 2



pagórki  morenowe,  wysoczyzny  morenowe,  pradoliny,  terasy  i  rozci	cia  erozyjne.

Przewa�aj�c�  cz	
�  obszaru  gminy  stanowi�  u�ytki  rolne,  z  czego 2/3  powierzchni

zajmuj�  grunty  orne.  U�ytki  zielone obejmuj�  ok.  10% ogólnej  powierzchni,  a  lasy  

i tereny zadrzewione – nieco ponad 13%.

Gmina  Gosty  dzi	ki  glebom  wysokich  klas  bonitacyjnych,  ukształtowaniu

terenu, sprzyjaj�cym warunkom klimatycznym oraz wysokiej kulturze rolnej znajduje si	 

w  rolniczej  czołówce  gmin  wielkopolskich,  posiadaj�c  zarazem  bogate  zaplecze

pozwalaj�ce na rozwój przemysłu rolno-spo�ywczego. Du�y udział w gospodarce gminy

maj�  równie�  rzemiosło  i  handel  prywatny,  a  w  ostatnich  latach  coraz  wi	ksze

znaczenie zyskuj� handel i usługi motoryzacyjne. Na terenie gminy funkcjonuje 2.351

podmiotów gospodarczych publicznych i prywatnych (stan na koniec 2003 r.). W
ród

nich wi	kszo
�  prowadzi działalno
�  zwi�zan�  z usługami materialnymi, a nast	pnie

handlem, budownictwem i transportem.

Dzieci i młodzie� mieszkaj�ca w gminie maj� do dyspozycji sie� nowoczesnych

placówek o
wiatowo-wychowawczych. Na terenie gminy funkcjonuj� cztery przedszkola

publiczne  i  3  niepubliczne,  do  których  ucz	szcza  ogółem  625  dzieci,  osiem  szkół

podstawowych, w których nauk	 pobiera 2.018 uczniów, dwa gimnazja, w którym uczy

si	  1.306  uczniów oraz  trzy  szkoły  ponadgimnazjalne,  do  których  ucz	szcza  2.390

uczniów. 

Mieszkacy gminy maj� zapewnion� opiek	 zdrowotn� w dwóch przychodniach

zdrowia oraz o
miu gabinetach prywatnych.

2.2. DEMOGRAFIA

W  2002  roku  teren  gminy  Gosty  zamieszkiwało 27.920  osób.  Analizuj�c

struktur	 wykształcenia ludno
ci w wieku 13 lat i wi	cej w tym�e roku (23.329 osób),

nale�y stwierdzi�, i� najwi	ksze grupy stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym

ukoczonym  i  zasadniczym  zawodowym  (odpowiednio  7.404  i  7.104  osoby),  

a wykształceniem wy�szym legitymowało si	 1.676 osób. 

Ludno�� w wieku 13 lat i wi	cej według poziomu wykształcenia w 2002 roku (dane w %)
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Dane Narodowego Spisu Powszechnego 2002.

Poziom wykształcenia lokalnej społeczno
ci jest wa�n�  przesłank�  w procesie

oceny umiej	tno
ci i radzenia sobie poszczególnych osób przede wszystkim na rynku

pracy.  Im  bowiem  dana  osoba  jest  lepiej  wykształcona,  tym  łatwiej  potrafi  si	

przystosowa� do zmiennej rzeczywisto
ci rynku pracy.

Ludno�� według głównego �ródła utrzymania w 2002 roku
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W  2002  roku  spo
ród  27.920  mieszkaców  gminy  16.976  osób  (60,8%)

posiadało własne �ródło utrzymania. W
ród nich 9.827 osób utrzymywało si	 z pracy

lub najmu, w tym 7.851 osób z pracy najemnej i 1.976 osób z pracy na własny rachunek

lub  z  dochodów z  najmu  (876  osób  z  pracy  we  własnym gospodarstwie  rolnym).  

Z pozostałych �ródeł utrzymania korzystało 7.149 osób, z czego 3.297 mieszkaców

gminy otrzymywało 
wiadczenia  emerytalne,  a 2.512 osób – 
wiadczenia  rentowe.  

Na utrzymaniu pozostawały 10.943 osoby, a �ródła utrzymania nie ustalono dla 1 osoby.

Ludno�� gminy Gosty� w 2005 roku

14322; 51,3%

13581; 48,7%

m	
czy�ni kobiety

Dane Urz	du Statystycznego w Poznaniu (Oddział w Ko
cianie).

Według  danych  Urz	du  Statystycznego  w  Poznaniu  (Oddział  w  Ko
cianie)  

z  31  grudnia  2005  roku  gmin	  Gosty  zamieszkiwały  27.903  osoby,  w tym 13.581
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m	�czyzn  i  14.322  kobiety.  Na  100  m	�czyzn  przypadało  105  kobiet.  Wska�nik

g	sto
ci zaludnienia wynosił 204 osoby na 1 km2.

Struktura wiekowa mieszka�ców gminy Gosty� w 2005 roku

6241; 22,4%

17958; 64,4%

3704; 13,3%

osoby w wieku przedprodukcyjnym osoby w wieku produkcyjnym

osoby w wieku poprodukcyjnym

Dane Urz	du Statystycznego w Poznaniu (Oddział w Ko
cianie).

W  roku  2005  teren  gminy  Gosty  zamieszkiwało  6.241  osób  w  wieku

przedprodukcyjnym, 17.958 osób w wieku produkcyjnym oraz 3.704 osoby w wieku

poprodukcyjnym.

Struktura wiekowa mieszka�ców gminy Gosty� w 2005 r. w porównaniu z

województwem i krajem (dane w %)
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gmina Gosty� województwo wielkopolskie Polska

Badana własne Centrum AV.

Analizuj�c struktur	 wiekow� mieszkaców gminy Gosty w 2005 roku, nale�y

stwierdzi�,  i�  odbiegała  ona  nieznacznie  zarówno  od  struktury  demograficznej
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województwa wielkopolskiego, jak i całej Polski. W 2005 roku odsetek osób w wieku

przedprodukcyjnym  zamieszkuj�cych  w  gminie  był  nieco  wy�szy  od  
redniej

wojewódzkiej  i  krajowej,  natomiast  wska�nik  procentowy  mieszkaców  gminy  

w wieku poprodukcyjnym – ni�szy. Jednocze
nie odsetek osób w wieku produkcyjnym

w gminie był na zbli�onym poziomie jak w województwie i kraju.

Z powy�ej przedstawionych danych wynika, i� struktura wiekowa mieszkaców

gminy Gosty  w 2005 roku była korzystna,  co przejawiało si	  wi	ksz�  liczb�  osób  

w wieku przedprodukcyjnym w porównaniu z osobami w wieku poprodukcyjnym. Nale�y

jednak  zaznaczy�,  i�  obecnie  w  skali  całego  kraju  odnotowujemy  systematycznie

zmniejszaj�c� si	 liczb	 dzieci i młodzie�y (w przedziale wiekowym 0-17 lat), co jest

zwi�zane  z  malej�c�  dzietno
ci�  rodzin,  wzrasta  natomiast  liczba  osób  w  wieku

poprodukcyjnym (60 lat  dla kobiet  i  65 lat  dla m	�czyzn).  W niedalekiej  przyszło
ci

znaczna grupa osób w wieku produkcyjnym b	dzie koczy� sw� działalno
� zawodow�

i zasil� one grono seniorów. Z perspektywy systemu zabezpieczenia społecznego jest

to o tyle  wa�ne,  �e wymaga dostosowania do potrzeb tej  grupy odpowiedniej  sfery

usług społecznych. 

Wzrost udziału osób starszych w populacji mo�e przyczyni� si	 do zwi	kszenia

liczby osób niepełnosprawnych. Starsze grupy wiekowe s� bardziej nara�one na ryzyko

niepełnosprawno
ci – obecnie prawie 60% niepełnosprawnych jest w
ród osób po 55.

roku  �ycia.  Dodajmy,  �e  proces  starzenia  si	  lokalnej  społeczno
ci  wynika  tak�e

sk�din�d z pozytywnej przesłanki – wydłu�ania si	 
redniego czasokresu �ycia.

2.3. MARGINALIZACJA I WYKLUCZENIE W PERSPEKTYWIE

O�RODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W okresie od 1996 do 2003 roku liczba osób �yj�cych poni�ej granicy minimum

egzystencji zwi	kszyła si	 w skali całego kraju o 2,8 mln osób. Taki rodzaj ubóstwa nie

wynika  jedynie  z  krótkotrwałego  pogorszenia  si	  sytuacji  rodzin,  ale  nabiera  cech

trwało
ci,  przyczyniaj�c  si	  do  długotrwałego  pozbawienia  mo�liwo
ci  korzystania  

z dóbr i usług, a tym samym prowadzi do wykluczenia społecznego.

W  2004  roku  mieli
my  w  Polsce  do  czynienia  z  kontynuacj�  tendencji

obserwowanej od 1996 roku, polegaj�cej na wzro
cie zasi	gu ubóstwa obiektywnego

szacowanego na podstawie wyników bada bud�etów gospodarstw domowych (GUS).
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W  2004  roku  poni�ej  minimum  egzystencji  �yło  11,8%  polskiego  społeczestwa  

(w porównaniu do 4,3% w 1996 r.). 

Na  syndrom  gł	bokiego  ubóstwa  składa  si	  bezrobocie  poł�czone  z  niskim

poziomem  wykształcenia  głowy  gospodarstwa  domowego,  wielodzietno
�  oraz  fakt

zamieszkania w małych o
rodkach miejskich oraz na wsi,  szczególnie na obszarach

dotkni	tych  bezrobociem  strukturalnym.  Wzrost  skali  ubóstwa  w  ostatnich  latach

dokonał  si	  przy  poprawie  przeci	tnej  sytuacji  materialnej  ogółu  społeczestwa,  co


wiadczy  o  rosn�cych  w  społeczestwie  nierówno
ciach  w  sytuacji  dochodowej

i poziomie �ycia.

System pomocy społecznej jako jeden z elementów zabezpieczenia społecznego

polityki społecznej pastwa ma za zadanie wspieranie osób i rodzin, które z przyczyn

obiektywnych  nie  s�  w  stanie  zaspokoi�  swoich  elementarnych  potrzeb  �yciowych.

Według  ustawy  o  pomocy  społecznej  pomoc  społeczna  jest  instytucj�  polityki

społecznej pastwa, maj�c� na celu umo�liwienie osobom i rodzinom przezwyci	�anie

trudnych  sytuacji  �yciowych,  których  nie  s�  one  w  stanie  pokona�,  wykorzystuj�c

własne uprawnienia, zasoby i mo�liwo
ci (art. 2. 1). 

Pomoc  społeczna  wspiera  osoby  i  rodziny  w  wysiłkach  zmierzaj�cych  do

zaspokojenia niezb	dnych potrzeb i umo�liwia im �ycie w warunkach odpowiadaj�cych

godno
ci człowieka (art. 3. 1). Ustawa o pomocy społecznej stwierdza, �e udziela si	

pomocy  osobom i  rodzinom w  szczególno
ci  z  powodu:  1)  ubóstwa;  2)  sieroctwa;

3) bezdomno
ci;  4)  bezrobocia;  5)  niepełnosprawno
ci;  6)  długotrwałej  lub  ci	�kiej

choroby;  7)  przemocy  w  rodzinie;  8)  potrzeby  ochrony  macierzystwa  lub

wielodzietno
ci; 9) bezradno
ci w sprawach opiekuczo-wychowawczych i prowadzenia

gospodarstwa  domowego,  zwłaszcza  w  rodzinach  niepełnych  lub  wielodzietnych;

10) braku umiej	tno
ci w przystosowaniu do �ycia młodzie�y opuszczaj�cej placówki

opiekuczo-wychowawcze;  11)  trudno
ci  w  integracji  osób,  które  otrzymały  status

uchod�cy; 12) trudno
ci w przystosowaniu do �ycia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) kl	ski

�ywiołowej lub ekologicznej.

Za  realizacj	  zada  z  zakresu  pomocy  społecznej  na  terenie  gminy  Gosty

odpowiedzialny jest Miejsko-Gminny O
rodek Pomocy Społecznej. Do jego obowi�zków

nale�y:

• prowadzenie diagnostyki jednostkowej i 
rodowiskowej;
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• bezpo
rednie i po
rednie udzielanie 
wiadcze (w tym organizowanie opieki

i usług domowych);

• współpraca  z  organizacjami  i  instytucjami,  a  zwłaszcza  z  samorz�dem

lokalnym;

• aktywizowanie 
rodowiska lokalnego.

Osoby obj	te pomoc� społeczn� w latach 2003-2005
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Dane Miejsko-Gminnego O
rodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Decyduj�cy wpływ na korzystanie z systemu pomocy społecznej w Polsce maj�

regulacje  prawne  zawarte  w  ustawie  o  pomocy  społecznej  oraz  innych  aktach

normatywnych.  Podstawow�  przesłank�  przyznania  
wiadcze  jest  kryterium

dochodowe osoby i rodziny. Od 1 pa�dziernika 2006 roku kryterium to ustalono na poziomie

477 zł miesi�cznie w przypadku osoby samotnie gospodaruj�cej (poprzednio 461 zł) i 351 zł na

osob�  w  rodzinie (poprzednio  316 zł). Niski  poziom kwot  uprawniaj�cych  do  przyznania

�wiadcze�  zaw��a  liczb�  uprawnionych  do  korzystania  

z pomocy i mo�e istotnie wypacza� skal� wyst�puj�cego ubóstwa.

W  latach  2003-2005  liczba  osób  obj	tych  systemem  pomocy  społecznej  

w gminie Gosty ulegała zmianom. Wynikało to nie zawsze ze skali pojawiaj�cych si	

problemów społecznych, a przede wszystkim z ubóstwa. Na wahania liczby uprawnionych

do  �wiadcze�  wpływ  miały  m.in.  ustawa  o  rencie  socjalnej  i  ustawa  

o �wiadczeniach rodzinnych, które spowodowały w 2004 przej�cie cz��ci klientów systemu do

Zakładu Ubezpiecze� Społecznych i płatnika �wiadcze� rodzinnych.
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Liczba osób korzystaj�cych z systemu pomocy społecznej a ludno�� gminy w 2005

roku

4298; 15,4%

23605; 84,6%

osoby obj	te pomoc� społeczn� pozostali mieszka�cy gminy

Dane Miejsko-Gminnego O
rodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Spo
ród 27.903 mieszkaców gminy, 4.298 osób skorzystało z systemu pomocy

społecznej  w roku 2005.  Liczba ta  obejmuje równie�  członków rodzin  osób,  którym

decyzj� administracyjn� przyznano wsparcie.

Wydatki na pomoc społeczn� w latach 2003-2005 i �wiadczenia rodzinne w 2004 i 2005

r. 
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Dane Miejsko-Gminnego O
rodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Na  wykresie  przedstawiono  wysoko
�  
rodków  finansowych  pozostaj�cych

w dyspozycji  Miejsko-Gminnego O
rodka Pomocy Społecznej,  uwzgl	dniaj�c wydatki
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na zadania własne pochodz�ce z bud�etu gminy, kwoty na zadania zlecone uzyskane 

z bud�etu pastwa oraz warto
� 
wiadcze rodzinnych.

Analizuj�c wysoko
� nakładów przeznaczonych na pomoc społeczn� w gminie,

nale�y zauwa�y�, i� nakłady finansowe na wspomaganie osób i rodzin w latach 2004-

2005 wzrosły w porównaniu z rokiem 2003. Taki stan rzeczy był efektem wprowadzenia

zmian  ustawowych  czyni�cych  o
rodek  dysponentem  
rodków  na  
wiadczenia

rodzinne, które – co potwierdzaj� powy�ej przedstawione dane – stanowi� niebagateln�

pozycj	 w jego bud�ecie. 

Ogółem wielko
� wydatków na udzielane wsparcie w kolejnych latach wyniosła:

w  roku  2003  –  5.002.865  zł,  w  roku  2004  –  6.756.037  zł  (w  tym 2.229.853  zł  na


wiadczenia rodzinne), a w 2005 roku – 9.316.176 zł (w tym 3.960.862 zł na 
wiadczenia

rodzinne).

Rodzaje pomocy udzielanej przez MGOPS w latach 2003-2005 (liczba osób)
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Dane Miejsko-Gminnego O
rodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.

W latach 2003-2005 
wiadczenia rzeczowe (w tym do�ywanie) i pieni	�ne były

najcz	
ciej  udzielanymi  formami  pomocy.  W obu  przypadkach  miał  miejsce  spadek

(2004 r.),  a nast	pnie znaczny wzrost  (2005 r.)  liczby osób obj	tych tymi rodzajami

wsparcia.  Analizuj�c  mo�liwo
ci  przyznawania  przez  o
rodek  pomocy  społecznej


wiadcze  finansowych, nale�y wskaza�  na podstawowe zasiłki,  którymi obecnie s�:

zasiłek  stały,  zasiłek  okresowy,  zasiłek  celowy,  specjalny  zasiłek  celowy,  składki  na

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie.

W  analizowanym  okresie  beneficjenci  systemu  pomocy  społecznej  korzystali

równie� z opieki psychologicznej, porad udzielanych przez pracowników o
rodka oraz
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schronienia.  Szczególn�  uwag	  zwraca  znaczny  wzrost  w  2005  roku  liczby  osób

obj	tych opiek� psychologiczn�.

Typ realizowanych �wiadcze� w latach 2003-2005

Typy 
wiadcze
2003 2004 2005

Liczba osób Liczba
rodzin Liczba osób Liczba

rodzin Liczba osób Liczba rodzin

Pieni	�ne 1963 1338 1679 1207 3510 1269

Rzeczowe 3000 1000 970 612 4200 1400

Do�ywianie 520 – 421 – 468 255

Udzielenie porad 55 55 72 72 66 66

Udzielanie
schronienia 16 – 14 – 13 –

Opieka
psychologiczna 72 72 48 48 126 126

Dane Miejsko-Gminnego O
rodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Wi	kszo
�  
wiadcze  jest  przyznawana  w  drodze  decyzji  administracyjnej.

Beneficjenci  niezadowoleni  z  uzyskanej  pomocy  maj�  prawo  odwoła�  si	  do

Samorz�dowego  Kolegium  Odwoławczego,  które,  w  trybie  administracyjnym,  mo�e

decyzj	 MGOPS-u utrzyma� w mocy, uchyli� w cz	
ci lub cało
ci albo przekaza� do

ponownego rozpoznania. 

Liczba osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej w latach 2003-2005
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Dane Miejsko-Gminnego O
rodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Organizowanie  placówek  całodobowej  opieki  nie  jest  zadaniem  samorz�du

gminnego, tym niemniej to pracownicy MGOPS-u kwalifikuj� i kieruj� za po
rednictwem
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wła
ciwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie osoby do DPS-ów. W 2003 roku

Miejsko-Gminny O
rodek Pomocy Społecznej w Gostyniu nie skierował �adnej osoby

do tych placówek, natomiast w latach 2004-2005 – odpowiednio 1 i 7 osób.

Do  DPS-ów trafiaj�  osoby  wymagaj�ce  całodobowej  opieki  z  powodu  wieku,

choroby  lub  niepełnosprawno
ci,  które  nie  s�  w  stanie  samodzielnie  funkcjonowa�  

w codziennym �yciu,  a  nie  mo�na im zapewni�  niezb	dnej  pomocy w formie usług

opiekuczych. Osob	 tak� kieruje si	 do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu,

zlokalizowanego jak najbli�ej miejsca zamieszkania, po uzyskaniu zgody tej osoby lub

jej przedstawiciela ustawowego. Zarówno dla zainteresowanej osoby, jak i dla całego

systemu, skierowanie do domu pomocy społecznej jest zawsze ostateczno
ci�,  gdy�

powoduje izolacj	 osoby od jej naturalnego 
rodowiska.

Powody przyznawania pomocy społecznej w 2005 roku (liczba osób w rodzinach)
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długotrwała lub ci	
ka choroba
niepełnosprawno��
alkoholizm
potrzeba ochrony macierzy�stwa
bezdomno��
inne 

Dane Miejsko-Gminnego O
rodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Ustawa  o  pomocy  społecznej  zawiera  zamkni	t�  list	  powodów,  dla  których

ka�dy mieszkaniec ma prawo skorzysta� z systemu pomocy społecznej. Podstawow�

przesłank�  przyznawania pomocy jest spełnienie wspominanego wcze
niej  kryterium

dochodowego, informuj�cego o istotnym braku 
rodków do �ycia, zarówno w przypadku

osoby samotnie gospodaruj�cej, jak i całej rodziny.

W  2005  roku  MGOPS  w  Gostyniu  udzielał  wsparcia  osobom  i  rodzinom

z nast	puj�cych przyczyn:
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• ubóstwo – 3.442 osoby w 953 rodzinach,

• bezrobocie – 3.396 osób w 913 rodzinach,

• bezradno
� w sprawach opiekuczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego – 924 osoby w 194 rodzinach,

• długotrwała lub ci	�ka choroba – 870 osób w 333 rodzinach,

• niepełnosprawno
� – 750 osób w 259 rodzinach,

• alkoholizm – 91 osób w 44 rodzinach,

• potrzeba ochrony macierzystwa – 83 osoby w 17 rodzinach,

• bezdomno
� – 37 osób w 17 rodzinach,

• trudno
ci w przystosowaniu do �ycia po opuszczeniu zakładu karnego – 13 osób

w 8 rodzinach,

• narkomania – 7 osób w 3 rodzinach,

• zdarzenie losowe – 7 osób w 2 rodzinach,

• sieroctwo – 2 osoby w 1 rodzinie.

Struktura demograficzna odbiorców pomocy społecznej w 2005 r. (według decyzji

administracyjnych)

433; 12,7%
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120; 3,5%69; 2,0%419; 12,3%

497; 14,6%
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Dane Miejsko-Gminnego O
rodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Struktura  demograficzna  
wiadczeniobiorców  systemu  pomocy  społecznej  

w 2005 roku była porównywalna ze struktur� demograficzn� całej lokalnej społeczno
ci.

Niepokoj�ca była du�a grupa beneficjentów w wieku produkcyjnym, którzy, posiadaj�c

ku  temu warunki  powinni,  samodzielnie  pracowa�  i  osi�ga�  dochody  umo�liwiaj�ce

utrzymanie  siebie  i  swoich  rodzin.  Uwag	  zwracała  równie�  znaczna  liczba  dzieci
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wspieranych przez system pomocy społecznej, głównie poprzez do�ywianie w szkołach,

co dowodzi istnienia powa�nych niedoborów materialnych w
ród znacznej liczby rodzin.

�wiadczenia rodzinne przyznane przez GOPS w 2005 roku

33; 0,1%
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dodatek do zas iłku z tytułu rozpocz	cia roku szkolnego

dodatek do zas iłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

dodatek do zas iłku z tytułu opieki nad dzieckiem  w okres ie korzys tania z urlopu wychowawczego


wiadczenie piel	gnacyjne

dodatek do zas iłku z tytułu urodzenia dziecka

dodatek do zas iłku z tytułu sam otnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zas iłku dla bezrobotnych

Dane Miejsko-Gminnego O
rodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Zgodnie z ustaw�, 
wiadczeniami rodzinnymi s�: zasiłek rodzinny i dodatki do

tego  zasiłku  oraz  
wiadczenia  opiekucze  w  postaci  zasiłku  i  
wiadczenia

piel	gnacyjnego. W 2005 roku Miejsko-Gminny O
rodek Pomocy Społecznej w Gostyniu

przyznał ogółem:

• 29.994 zasiłki rodzinne dla 2.069 osób,

• 4.399 dodatków do zasiłku z tytułu  samotnego wychowywania dziecka dla 134

osób, 

• 2.995 zasiłków piel	gnacyjnych dla 321 osób,

• 2.673  dodatki  do  zasiłku  z  tytułu  podj	cia  przez  dziecko  nauki  w  szkole  poza

miejscem zamieszkania dla 371 osób,

• 2.428 dodatków do zasiłku z tytułu rozpocz	cia roku szkolnego dla 1.301 osób,
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• 1.698  dodatków  do zasiłku  z  tytułu  kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka

niepełnosprawnego dla 200 osób,

• 1.221 dodatków do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  

z urlopu wychowawczego dla 162 osób,

• 633 
wiadczenia piel	gnacyjne dla 137 osób,

• 138 dodatków do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 142 osób,

• 33 dodatki do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do

zasiłku dla bezrobotnych dla 14 osób.

W 2005 roku Miejsko-Gminny  O
rodek Pomocy Społecznej w Gostyniu  przyj�ł

równie� 107 wniosków w sprawach o ustalenie zaliczki alimentacyjnej i wypłacił tego

rodzaju 
wiadczenia na ł�czn� kwot	 107.943 zł. 

W analizowanym roku miejscowy O
rodek zajmował si	 tak�e realizacj� zada

wynikaj�cych z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. W 2005 roku spo
ród 810 rodzin

ubiegaj�cych si	 o ww. dodatek, 721 rodzin otrzymały tego rodzaju pomoc na ł�czn�

sum	 1.038.228 zł.

2.4. KWESTIA DZIECKA

Polityka  społeczna  zajmuje  si	  dzie�mi  jako  grup�  wymagaj�c�  szczególnej

troski i ochrony. Działalno
� na rzecz dzieci polega przede wszystkim na ochronie ich

praw, wyrównywaniu szans �yciowych poprzez ułatwienie dost	pu do o
wiaty, słu�by

zdrowia, wypoczynku oraz asekurowaniu w obliczu ryzyka �yciowego.

System  opieki  nad  dzie�mi  potrzebuj�cymi  wsparcia  organizuj�  instytucje

pastwowe, samorz�dy, organizacje pozarz�dowe. Na system ten składaj� si	:

• domy pomocy społecznej dla dzieci specjalnej troski,

• pogotowia opiekucze,

• domy dziecka,

• o
rodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzie�y,

• ogniska wychowawcze,

• placówki  
rodowiskowe  zapobiegaj�ce  niedostosowaniu społecznemu  

i osamotnieniu dzieci i młodzie�y oraz zapewniaj�ce pomoc rodzicom maj�cym

trudno
ci w wychowaniu dzieci,

• wioski dzieci	ce,
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• o
rodki adopcyjno-opiekucze,

• rodziny zast	pcze,

• rodzinne domy dziecka,

• młodzie�owe o
rodki wychowawcze.

Wszystkie te placówki wyrównuj� szanse dzieci i młodzie�y, niemniej dziecko, dla

pełnego  i  harmonijnego  rozwoju  swojej  osobowo
ci,  powinno  wychowywa�  si	

w 
rodowisku rodzinnym, w atmosferze szcz	
cia, miło
ci i zrozumienia.

W  celu  uzyskania  informacji  o  problemach  dzieci  i  młodzie�y  w  lokalnym

systemie kształcenia i wychowania zostały rozesłane do szkół gminy ankiety. Pozwalaj�

one zdiagnozowa� 
rodowisko szkolne pod k�tem wyst	powania zachowa o cechach

patologii  społecznej  w
ród  uczniów  oraz  przekazuj�  informacje  o  realizacji  działa

opiekuczo-wychowawczych, profilaktycznych i leczniczych prowadzonych w
ród dzieci

i  młodzie�y.  W sumie do badania przedło�ono 12 ankiet,  z czego siedem dotyczyło

szkół  podstawowych,  dwie  –  gimnazjów,  a  trzy  zespołów  szkół:  zawodowych,

ogólnokształc�cych  i  specjalnych.  W  materiale  badawczym  respondenci  oceniali

głównie pozycj	 dzieci i młodzie�y w 
rodowisku lokalnym.

Problemy wyst	puj�ce w �rodowisku dzieci i młodzie
y szkolnej

Lp. Cechy patologii społecznej
Obecno�� poszczególnych cech

wyst�puje (liczba wskaza�
i ujawnionych przypadków) nie wyst�puje

1. Konflikty z rodzicami (opiekunami) 8 (72) 2

2. Konflikty z rodze�stwem 5 (15) 5

3. Konflikty z nauczycielami 7 (24) 4

4. Konflikty z kolegami szkolnymi 11 (ok. 100)

5. Kłamstwa 9 (ok. 85) 1

6. Wagary 6 (99) 4

7. Alkoholizowanie si� 5 (31) 5

8. Narkotyzowanie si� 1 (15) 9

9. Palenie papierosów 6 (80) 3

10. Ucieczki z domu 1 (4) 9

11. Kradzie�e 4 (10) 6
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12.

Agresja i przemoc, w tym: 1 (20)

- poni�anie 6 (52) 3

- zastraszanie 5 (12) 4

- zn�canie si� 3 (9) 6

- bicie 6 (20) 3

- wymuszanie pieni�dzy 3 (4) 5

- zmuszanie do palenia papierosów 2 (4) 6

13. Autoagresja 2 (7) 8

14. Przest�pczo�� ujawniona 3 (10) 6

15. Niszczenie mienia szkolnego 6 (7) 4

16. Drugoroczno�� 6 (49) 3

17. Udział w grupach negatywnych 2 (16) 7

18. Opieka kuratora s�dowego 6 (20) 4

19. Przemoc w rodzinie 6 (29) 4

20. Zaniedbanie przez dom 8 (87) 1

21. Wykorzystywanie seksualne 9

Badania własne Centrum AV.

Najcz	�ciej wyst	puj�ce problemy w �rodowisku dzieci i młodzie
y szkolnej
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drugoroczno��

Badania własne Centrum AV.
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Wskazuj�c najistotniejsze kwestie, pedagodzy korzystali z zamkni	tego zestawu

kategorii,  maj�c  do  wyboru  21  zmiennych.  Stwierdzaj�c  obecno
�  lub  brak

poszczególnych cech, podawano jednocze
nie liczb	  wyst	puj�cych przypadków. Do

problemów  społecznych  najcz	
ciej  wyst	puj�cych  na  terenie  szkoły  i  w  domu

rodzinnym  uczniów  zaliczono  konflikty  z  kolegami  szkolnymi,  odwoływanie  si	  do

kłamstw, zaniedbanie przez dom, konflikty z rodzicami, stosowanie agresji i przemocy

wobec rówie
ników, konflikty z nauczycielami, opuszczanie zaj	�, palenie papierosów

oraz drugoroczno
� (za podstawowe kryterium klasyfikacji cech patologicznych przyj	to

cz	stotliwo
� ich wyst	powania).

Okre
laj�c  problemy  uczniów  i  szkoły  w  pytaniach  otwartych,  wskazywano

głównie na bezrobocie powoduj�ce ubo�enie rodzin, które z kolei uniemo�liwia uczniom

rozwój  zainteresowa  i  korzystanie z pozaszkolnych form sp	dzania czasu wolnego

(np.  basen),  dysfunkcje  wyst	puj�ce  w  domu  (odnosz�ce  si	  do  niewydolno
ci

opiekuczo-wychowawczej, uzale�nie rodziców i rozpadu rodziny), agresj	 i przemoc

(prowadz�ce do konfliktów w grupie rówie
niczej) oraz przypadki opuszczania zaj	�  

i si	gania przez uczniów po 
rodki uzale�niaj�ce (papierosy, alkohol, narkotyki). Ponadto

zwrócono uwag	  na  brak  odpowiednich  wzorców,  skromne aspiracje  i  niski  poziom

motywacji  do  nauki,  stosowanie  wulgaryzmów,  ni�  demograficzny  oraz  ograniczone

mo�liwo
ci współpracy z rodzicami.

Wszystkie  szkoły  zatrudniaj�  pedagoga,  zdecydowana  wi	kszo
�  (10-11

placówek)  zapewnia  dost	p  do  Internetu  i  sali  gimnastycznej  (w  kilku  przypadkach

zast	pczej)  oraz  prowadzi  do�ywianie  uczniów.  Połowa  placówek  zatrudnia

piel	gniark	, pi	� szkół zapewnia pomoc logopedy, cztery – psychologa, a tylko jedna –

doradcy zawodowego. Jedynie w trzech szkołach funkcjonuje stołówka (do pozostałych

placówek posiłki s� dowo�one), a w dwóch – klasy integracyjne. 

Ogół  placówek  oferuje  swoim  wychowankom  zaj	cia  dodatkowe  (m.in.

ró�norodne tematycznie koła zainteresowa, zaj	cia rekreacyjno-sportowe i taneczne,

chór  oraz  zaj	cia  w  ramach  szkolnego  Klubu  Europejskiego),  a  dla  uczniów  ze

specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  zaj	cia  wyrównawcze,  korekcyjno-

kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i reedukacyjne.

Z  analizy  wynika,  �e  szkoły  s�  bezpieczne  dla  dzieci  i  młodzie�y,  cho�  

w  niektórych  z  nich  zdarzaj�  si	  miejsca  (toalety,  szatnie,  boisko  szkolne,  okolice

sklepiku  szkolnego,  przej
cie  przez  ulic	  w  s�siedztwie  szkoły),  które  wymagaj�

nadzoru  ze  strony  nauczycieli.  W  jedenastu  szkołach  przeprowadzane  s�  badania
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słu��ce diagnozowaniu 
rodowiska szkolnego, a powszechnie realizowane programy

profilaktyczne  skutecznie  łagodz�  zjawiska  patologiczne  i  zapobiegaj�  ich

wyst	powaniu.

Nauczyciele kształtuj� w
ród dzieci i młodzie�y postawy charytatywne i propaguj�

ide	 wolontariatu umo�liwiaj�c uczniom uczestnictwo w ró�nych akcjach charytatywnych,

m.in.  „Wielka  Orkiestra  �wi�tecznej  Pomocy”,  „Góra  Grosza”  i  „Pomagamy innym”,  

a tak�e w innych zbiórkach pieni	�no-rzeczowych (ksi��ki,  zabawki,  odzie�)  na rzecz

dzieci  chorych,  niepełnosprawnych  i  z  Domu  Dziecka  w  Bodzewie  oraz  osób

poszkodowanych  losowo,  samotnych  i  ubogich.  Ponadto  w  niektórych  placówkach

realizowany jest program „Starszy brat, starsza siostra”, a tak�e udzielana jest pomoc

kole�eska, organizowane s� loterie fantowe oraz zbiórki suchego chleba i grosików na

rzecz schroniska dla zwierz�t w Gostyniu.

W
ród ró�nych form pomocy szkoły proponuj� uczniom i rodzicom m.in. zaj	cia

wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, socjoterapeu-

tyczne  i  reedukacyjne,  nauczanie  indywidualne,  pomoc  pedagoga,  psychologa,

dyrektora  i  wychowawcy,  pedagogizacj	,  konsultacje  indywidualne,  ”Drzwi  otwarte”,

udzielanie informacji  o mo�liwo
ciach uzyskania pomocy,  organizowanie konsultacji  

w instytucjach działaj�cych na terenie powiatu (min. w Powiatowym Centrum Pomocy

Rodzinie  i  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej)  oraz,  przy  współpracy  

z  MGOPS-em  i  organizacjami  pozarz�dowymi,  pomoc  materialn�  (zwolnienie  ze

składek na PZU,  stypendia szkolne, dofinansowanie wycieczek, organizowanie imprez

okoliczno
ciowych i wypoczynku w czasie wolnym od nauki),  rzeczow�  (podr	czniki  

i przybory szkolne, wyprawki dla pierwszoklasistów) i w formie do�ywiania.

Analizuj�c potrzeby dzieci i  młodzie�y, wskazano na konieczno
�  zapewnienia

szerszego dost	pu do alternatywnych form – i co si	 z tym wi��e – miejsc sp	dzania

czasu wolnego (zwi	kszenie liczby zaj	� popołudniowych, wzbogacenie oferty 
wietlic

wiejskich,  tworzenie klubów  młodzie�owych,  organizowanie  bezpłatnych  form

wypoczynku),  realizacji  programów „Wczesne  wspomaganie  rozwoju  dzieci  z  rodzin

zagro�onych patologi�”  i  „Pedagog socjalny”,  potrzeb	  aktywizacji  dzieci  i  młodzie�y

niepełnosprawnej  i  pochodz�cej  z  rodzin  patologicznych,  podnoszenia  kompetencji

wychowawczych rodziców oraz wspomagania młodzie�y uzdolnionej, chc�cej rozwija�

swoje zainteresowania.

Dodatkowych informacji na temat sytuacji dziecka i rodziny w gminie dostarczaj�

dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWI�ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GOSTY� 4



oraz  Zespołu  Kuratorskiej  Słu�by  S�dowej  S�du  Rejonowego  w  Gostyniu.  I  tak  

z informacji PCPR-u wynika, i� na terenie gminy zamieszkuje 17 rodzin zast	pczych,

maj�cych  pod  opiek�  ogółem 24  dzieci,  w  Domu  Dziecka  w  Bodzewie  przebywa  

9 wychowanków z terenu gminy,  a z dziennego wsparcia w 
wietlicy 
rodowiskowej

korzysta  50  osób.  Według  danych  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  spo
ród

1.200 dzieci rocznie obj	tych pomoc� przez t	 instytucj	, 300 osób pochodzi z rodzin 

z problemem opiekuczo-wychowawczym. Natomiast z informacji Zespołu Kuratorskiej

Słu�by  S�dowej  Sadu  Rejonowego  wynika,  i�  pod  nadzorem  kuratora  pozostaje  

10  spraw  z  terenu  gminy,  dotycz�cych  ograniczenia  władzy  rodzicielskiej  nad

małoletnimi dzie�mi.

2.5. KWESTIA OSÓB BEZROBOTNYCH

Statystyki  dotycz�ce  bezrobocia  w  znacznym  stopniu  zniekształcaj�  obraz

zjawiska ze wzgl	du na du�y stopie tzw. bezrobocia utajonego oraz powszechno
ci

„pracy na czarno”. Bezrobocie powoduje, i� standard �ycia wielu ludzi stale si	 obni�a

i rozszerza si	 obszar patologii społecznej. 

Bezrobotnym, zgodnie z definicj� ustawow�, jest osoba pozostaj�ca bez pracy,

ale  jednocze
nie  zdolna  i  gotowa  do  jej  podj	cia  w  pełnym  wymiarze  czasu.

Bezrobocie,  przyczyniaj�c  si	  do  zubo�enia  materialnego,  w  bezpo
redni  sposób

wpływa na poziom �ycia rodzin, wywieraj�c negatywne skutki, zwłaszcza w postaci:

• dezintegracji rodziny,

• zmniejszenia siły wsparcia emocjonalnego i solidarno
ci pomi	dzy członkami

rodziny,

• zwi	kszenia ryzyka zaistnienia patologii �ycia społecznego.

Długookresowe bezrobocie ma wpływ na ekonomiczn� i psychospołeczn� sfer	

�ycia człowieka bezrobotnego oraz jego rodzin	. Jednym z pierwszych skutków utraty

pracy  jest  obni�enie  standardu  �ycia  rodziny,  tak�e  wtedy,  gdy  otrzymywane  s�


wiadczenia kompensuj�ce płac	. Sytuacja materialna osób dotkni	tych bezrobociem

zale�y  od  ich  standardu  �ycia  w  czasie  trwania  zatrudnienia,  a  zwłaszcza  od

posiadanych dóbr trwałego u�ytku, oszcz	dno
ci i długów. 

Du�e  znaczenie  ma  poziom,  od  którego  zaczyna  si	  proces  degradacji

ekonomicznej  i  społecznej.  W  najbardziej  dramatycznej  sytuacji  s�  rodziny


wiadczeniobiorców pomocy społecznej, które od dawna korzystały z systemu wsparcia

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWI�ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GOSTY� 4



socjalnego  z  powodu  np.  niskich  dochodów,  wielodzietno
ci,  inwalidztwa.  Trudno
ci

finansowe w takich rodzinach prowadz� do drastycznych ogranicze wydatków nawet

na podstawowe potrzeby bytowe.

Problem  bezrobocia  dotyczy  nie  tylko  osoby  nim  dotkni	tej,  lecz  tak�e  całej

rodziny.  Pogorszenie  stanu  funkcjonowania  rodziny  jest  proporcjonalne  do  okresu

pozostawania  bez  pracy,  co  przejawia  si	  problemami  opiekuczo-wychowawczymi,

przemoc� czy zanikiem autorytetu rodzicielskiego. Mo�e tak�e prowadzi� do rozpadu

rodziny. W tych okoliczno
ciach pojawia si	 równie� gro�ba przyjmowania przez dzieci

negatywnych wzorów osobowych, a w konsekwencji dziedziczenia statusu bezrobotnego.

Wzrost liczby bezrobotnych 
wiadczeniobiorców powoduje przyrost ilo
ci zada

z zakresu pomocy społecznej oraz zwi	kszenie puli wydatków na udzielanie pomocy.

Sytuacja  taka  wymusza  równie�  konieczno
�  dostosowania  dotychczasowych  form

działania  do  nowych  potrzeb.  Poniewa�  mo�liwo
ci  bud�etu  pastwa  i  samorz�du

lokalnego  s�  ograniczone,  podstawowego  znaczenia  w  pomocy  w  wychodzeniu

z bezrobocia nabiera praca socjalna, która przyjmuje zró�nicowane formy.

Praca  socjalna  prowadzona  przez  pracowników  socjalnych  to  mi	dzy  innymi

pomoc w planowaniu nowych koncepcji �ycia zawodowego, rozbudzanie motywacji do

działania ukierunkowanego na zatrudnienie oraz technika kontraktu socjalnego, która

pozwala na uzale�nienie pomocy – formy, wysoko
ci i okresu wypłacania 
wiadczenia –

od aktywno
ci bezrobotnego i jego rodziny. 

Niepokoj�cy  jest  wpływ bezrobocia  na  zachowania  patologiczne.  Szczególnie

niebezpiecznym zjawiskiem staje  si	  przemoc  w rodzinie.  Długie  pozostawanie  bez

pracy  stymuluje  procesy  dezintegracji  �ycia  rodzinnego.  Przymusowa  bezczynno
�

zawodowa i nieuregulowany tryb �ycia wyzwalaj� zachowania dewiacyjne, skierowane

na rodzin	  i  lokalne 
rodowisko społeczne.  Negatywne emocje zwi�zane z sytuacj�

bezrobocia przenoszone s� na najbli�szych – ofiarami przemocy i złego traktowania s�

najcz	
ciej kobiety i dzieci. Długotrwałe bezrobocie, z jego negatywnymi konsekwencjami

psychospołecznymi, wymaga stosowania odpowiednich form oddziaływa.

Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie w latach 2003-2005
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powiat gosty�ski województwo wielkopolskie Polska

Dane Głównego Urz	du Statystycznego.

Stopa bezrobocia to  procentowy udział  liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej

ludno
ci  aktywnej  zawodowo,  ale  bez  osób odbywaj�cych czynn�  słu�b	  wojskow�

oraz pracowników jednostek bud�etowych prowadz�cych działalno
� w zakresie obrony

narodowej  i  bezpieczestwa  publicznego.  Analizuj�c  powy�szy  wykres,  nale�y

stwierdzi�,  i�  w  latach  2003-2005  powiat  gostyski  charakteryzował  si	  zbli�on�,  

w stosunku do kraju, i wy�sz�, w porównaniu z województwem wielkopolskim, stop�

bezrobocia. Generalnie w skali całego kraju – z uwagi na popraw	 kondycji gospodarki

– mamy do czynienia z powolnym zmniejszaniem si	 stopy bezrobocia.

Według danych Powiatowego Urz	du Pracy w Gostyniu  na dzie  31 grudnia

2005 roku w gminie Gosty pozostawało zarejestrowanych 2.335 bezrobotnych (w tym

619 osób zamieszkuj�cych obszar wiejski). W
ród nich wi	ksz�  liczebnie grup�  były

kobiety, które stanowiły 61,4% ogółu bezrobotnych w gminie (1.434 osoby). Prawo do

zasiłku posiadały 264 osoby, w tym 136 kobiet. Nale�y doda�, �e poziom bezrobocia

odnotowany w statystykach instytucji rynku pracy mo�e by� ró�ny od rzeczywistej liczby

informuj�cej o osobach pozostaj�cych bez pracy.

Bezrobotni i osoby aktywne zawodowo pracuj�ce w gminie Gosty� z ko�cem 2005 roku
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Dane Powiatowego Urz	du Pracy w Gostyniu.

Spo
ród 17.958 osób z terenu gminy Gosty, b	d�cych w wieku produkcyjnym, 

z kocem 2005 roku 2.335 osób pozostawało bez zatrudnienia.

Bezrobotni według wieku z ko�cem 2005 roku
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liczba osób ogółem liczba kobiet

Dane Powiatowego Urz	du Pracy w Gostyniu.

Z kocem 2005 roku w grupie bezrobotnych najwi	cej było ludzi młodych, cz	sto

nieposiadaj�cych wcze
niejszych do
wiadcze  zawodowych.  Było to porównywalne  

z  sytuacj�  w  kraju.  Niepokoiła  nieco  mniejsza,  ale  zarazem posiadaj�ca  niewielkie

szanse na zmian	 swej sytuacji �yciowej grupa osób bezrobotnych, które przekroczyły

45.  rok  �ycia.  Osobom  pozostaj�cym  jeszcze  w  wieku  produkcyjnym,  ale  ju�
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niemobilnym,  zdecydowanie  trudniej  znale��  prac	  i  zdoby�  nowe  kwalifikacje

zawodowe.  Najwi	ksz�  liczb	  bezrobotnych  kobiet  w
ród  ogółu  pozostaj�cych  bez

pracy odnotowano w przedziale wiekowym 35-44 lata.

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy z ko�cem 2005 roku
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Dane Powiatowego Urz	du Pracy w Gostyniu.

Powrót do pracy jest tym trudniejszy, im dłu�szy jest okres pozostawania poza

zatrudnieniem,  co  wyra�nie  wida�  na  powy�szym  zestawieniu.  Brak  pracy  mo�e

powodowa�  nieodwracalne  szkody  nie  tylko  ekonomiczne,  ale  przede  wszystkim

społeczne, ł�cznie z daleko id�c�  demoralizacj�  i  wykluczeniem osób pozostaj�cych

bez  zatrudnienia.  Długotrwale  bezrobotni,  którzy  z  kocem  2005  roku  stanowili

najliczniejsz�  grup	  pozostaj�cych  bez  pracy  w  gminie,  cz	sto  nie  s�  w  stanie

samodzielnie wróci� do zatrudnienia, st�d tak wa�ne w ich przypadku s�: poradnictwo

zawodowe, praca socjalna oraz kluby integracji społecznej.

Bezrobotni według sta
u pracy z ko�cem 2005 roku
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Dane Powiatowego Urz	du Pracy w Gostyniu.

Z kocem 2005 roku najwi	ksze grupy bezrobotnych w gminie stanowiły osoby ze

sta�em  pracy  od  roku  do  5  lat,  od  10  do  20  lat  oraz  osoby  bez  do
wiadczenia

zawodowego. W programach aktywizuj�cych osoby bezrobotne nale�y zatem zwróci�

szczególn�  uwag	  na  osoby  z  kilkuletnim  sta�em  pracy,  którym  nale�y  umo�liwi�

zdobywanie dalszego do
wiadczenia zawodowego, osoby z ponad 10-letnim sta�em

pracy, którym powinno si	 zapewni� mo�liwo
� przekwalifikowania si	, aby wzmocni�

ich  konkurencyjno
�  na  rynku  pracy,  oraz  absolwentów,  którym  nale�y  umo�liwi�

zdobycie pierwszych do
wiadcze zawodowych.

Bezrobotni według wykształcenia z ko�cem 2005 roku
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Dane Powiatowego Urz	du Pracy w Gostyniu.
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Z kocem 2005 roku zdecydowanie lepsz�  sytuacj	  na lokalnym rynku pracy

posiadały osoby z wykształceniem wy�szym; tych w rejestrach bezrobotnych figurowało

najmniej. Problem bezrobocia w najwi	kszym stopniu dosi	gał osób z wykształceniem

zasadniczym zawodowym i ni�szym. Zestawiaj�c ten fakt z sytuacj�  na rynku pracy,

nale�y nadal zach	ca� młodzie� do zdobywania wykształcenia, natomiast w przypadku

osób ju� bezrobotnych szczególny nacisk nale�y poło�y� na szkolenia, dokształcanie 

i zmian	 kwalifikacji zawodowych.

2.6. KWESTIA UZALENIE�

Problemy wynikaj�ce z picia alkoholu i za�ywania narkotyków stanowi� obecnie

jedn� z powa�niejszych kwestii społecznych. Zjawisko to ma istotny wpływ zarówno na

poczucie  bezpieczestwa  społecznego  (wzrasta  liczba  nieletnich  nietrze�wych

sprawców przest	pstw, ale równie�  nieletnich nietrze�wych ofiar), jak równie�  ogólny

stan zdrowia populacji, zdolno
� do konkurencji na coraz bardziej wymagaj�cym rynku

pracy, a tak�e na relacje interpersonalne z rówie
nikami i 
rodowiskiem rodzinnym. 

Liczba osób uzale�nionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych jest

trudna do ustalenia.  Z  jednej  strony mo�emy si	  opiera�  na danych szacunkowych

ustalonych dla populacji, m.in. przez Pastwow� Agencj	 Rozwi�zywania Problemów

Alkoholowych,  które  prezentuje  poni�sze  zestawienie,  z  drugiej  na  danych

przedstawianych przez poszczególne instytucje podejmuj�ce kwestie uzale�nie w swej

działalno
ci statutowej.

Populacje osób, u których wyst	puj� ró
ne kategorie problemów alkoholowych

W Polsce

38,6 mln

W mie
cie 

100 tys. mieszk.

W mie
cie 

25 tys. mieszk.

W gminie 

10 tys.

mieszk.
Liczba osób uzale�nionych 

od alkoholu
ok. 2% populacji ok. 800 tys. ok. 2.000 osób ok. 500 osób ok. 200 osób

Doro
li �yj�cy w otoczeniu

alkoholika (współmał�onkowie,

rodzice)

ok. 4% populacji ok. 1,5 mln ok. 4.000 osób ok. 1.000 osób ok. 400 osób

Dzieci wychowuj�ce si	 

w rodzinach alkoholików
ok. 4% populacji ok. 1,5 mln ok. 4.000 osób ok. 1.000 osób ok. 400 osób

Osoby pij�ce szkodliwie 5-7% populacji 2-2,5 mln 5.000-7.000 osób1.250-1.750 osób
ok. 500-700

osób
Ofiary przemocy domowej 

w rodzinach z problemem

alkoholowym

2/3 osób

dorosłych oraz

2/3 dzieci z tych

razem

ok. 2 mln osób:

dorosłych i dzieci

ok. 5.300 osób:

dorosłych i dzieci

ok. 1.330 osób:

dorosłych i dzieci

ok. 530 osób:

dorosłych 

i dzieci
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rodzin

Dane szacunkowe Pastwowej Agencji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych.

Definiuj�c problem alkoholizmu, przyjmuje si	, �e jest to całokształt problemów

zwi�zanych  z  u�ywaniem  napojów  alkoholowych.  Rozumie  si	  przez  to  zarówno

upo
ledzenie decyzji dotycz�cych rozpoczynania picia alkoholu, jak i polegaj�cych na

niemo�no
ci  przerwania  picia  alkoholu.  Problem  alkoholizmu  rozpatrywany  jest

w dwóch płaszczyznach:

• jako  choroba  alkoholowa  (utrata  kontroli  picia,  niemo�no
�  utrzymania  si	

w abstynencji);

• jako  zagadnienie  spo�ycia  napojów  alkoholowych  i  akceptowanych  przez

społeczestwo wzorów picia, co stwarza konieczno
� poszukiwania alkoholu.

Rozmiary zjawiska uzale�nie odnotowane w oficjalnych statystykach ró�ni� si	

od faktycznego stanu. Najlepiej wida� to w sferze odczu� społecznych mieszkaców,

którzy  bardzo  cz	sto  wskazuj�  na  alkoholizm  jako  powa�ny  problem  społeczny.

Spo
ród  1.269  rodzin  obj	tych  pomoc�  społeczn�  przez  Miejsko-Gminny  O
rodek

Pomocy Społecznej w Gostyniu w 2005 roku, 44 rodziny licz�ce 91 osób sw� trudn�

sytuacj	 �yciow� tłumaczyły problemem alkoholowym. Mniej widoczne było u�ywanie

narkotyków. W analizowanym roku z tytułu narkomanii miejscowy O
rodek 
wiadczył

pomoc 3 rodzinom licz�cym 7 osób, co zapewne nie odzwierciedla rzeczywistej skali

problemu.

Według  danych  Gminnej  Komisji  Rozwi�zywania  Problemów  Alkoholowych  

w  Gostyniu  w  2005  roku  na  terenie  gminy  zamieszkiwało  47  rodzin  z  problemem

alkoholowym, licz�cych 200 osób, w tym 56 m	�czyzn i 31 kobiet uzale�nionych od

alkoholu.  W rodzinach  tych  przebywało  łacznie  140  dzieci  do  18.  roku  �ycia.  Je
li

natomiast chodzi o kwesti	 narkomanii, to z informacji O
rodka Pomocy Społecznej  

w  Gostyniu  wynika,  i�  w  2005  roku  na  terenie  gminy  zamieszkiwało  3  m	�czyzn

korzystaj�cych z narkotyków. Du�o wi	ksz�  skal	  zjawiska ukazuj�  dane miejscowej

Policji,  według których liczba osób za�ywaj�cych tego rodzaju 
rodki psychoaktywne

wynosi 37 (9 osób w wieku 15-18 lat), w tym 34 m	�czyzn.

Aby  eliminowa�  niekorzystny  wpływ  alkoholizmu  na  społeczno
�  gminy,

konieczne jest prowadzenie działa o charakterze profilaktycznym oraz ró�nych form

promocji  zdrowego  stylu  �ycia.  Wa�n�  rol	  odgrywaj�  w  tym  procesie  uchwalane

corocznie  programy  profilaktyki  i  rozwi�zywania  problemów  alkoholowych  oraz
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podejmowane  przez  Gminn�  Komisj	  Rozwi�zywania  Problemów  Alkoholowych

w ramach przysługuj�cych jej uprawnie działania.

W 2005 roku Gminna Komisja Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych przyj	ła

27 wniosków dotycz�cych skierowania na leczenie odwykowe osób uzale�nionych,  

z  tego  14  wniosków  skierowano  do  S�du  Rejonowego.  W  analizowanym  okresie

GKRPA  dokonała  równie�  60  kontroli  punktów  prowadz�cych  sprzeda�  napojów

alkoholowych.

�rodki finansowe słu
�ce rozwi�zywaniu problemów uzale
nie� w latach 2003-2005

328 802 zł
358 786 zł

403 279,65 zł
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Dane Gminnej Komisji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych w Gostyniu.

Wielko
�  
rodków przeznaczanych na profilaktyk	  i  rozwi�zywanie problemów

alkoholowych w gminie Gosty w latach 2003-2005 systematycznie rosła. W 2003 roku

wyniosła 328.802 zł, w roku nast	pnym wzrosła do 358.786 zł, a w 2005 roku osi�gn	ła

poziom 403.279,65 zł.

Do placówek, grup wsparcia i organizacji pozarz�dowych działaj�cych na terenie

gminy  na  rzecz  osób  i  rodzin  dotkni	tych  problemem  uzale�nie  nale��:  Poradnia

Leczenia  Uzale�nie  „Consultus”  (ul.  Powstaców  Wielkopolskich  49,  Gosty),  

AA-Ró�a (ul. Wolno
ci 10, Gosty), AA-Wolno
� (ul. Wrocławska 255, Gosty), Al-Anon

(ul. Wolno
ci 10, Gosty), Al-Anon (ul. Wrocławska 255, Gosty) oraz Duszpasterstwo

Trze�wo
ci (�wi	ta Góra, Głogówko k/Gostynia).

2.7. KWESTIA PRZEST�PCZO�CI
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Przest	pczo
� jest jednym z tych zjawisk społecznych, które odciskaj� dotkliwe

pi	tno na funkcjonowaniu lokalnej społeczno
ci. Jest to margines �ycia społecznego,

ale intensywno
� zdarze oraz cz	stotliwo
�, z jak� wyst	puj�, mog� mie� wpływ na

formowanie si	 postaw i zachowa ludzi tworz�cych społeczno
� gminy Gosty.

W niniejszym rozdziale,  z  uwagi  na  brak  danych dotycz�cych gminy  Gosty,

przedstawiono  analiz	  stanu  zagro�enia  przest	pczo
ci�  w  powiecie  gostyskim.

Wynika  z  niej,  i�  w  2005  roku  stwierdzono  ogółem 1.591  przest	pstw,  w  tym 606

zdarze o charakterze kryminalnym i 556 o charakterze gospodarczym.

Wybrane kategorie przest	pstw stwierdzonych na terenie powiatu gosty�skiego w 2005

r.
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 z włamaniem przywłaszczenie pospolite
oszustwo pospolite z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
obcowanie płciowe z małoletnim poni
ej 15 lat rozbój
inne

Dane Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Analizuj�c powy�sze zestawienie, nale�y stwierdzi�, i� najcz	
ciej popełnianym

przest	pstwem na terenie powiatu gostyskiego w roku 2005 było prowadzenie pojazdu

w  stanie  nietrze�wo
ci  –  277  przypadków.  Liczne  grupy  stanowiły  równie�  czyny

karalne  dokonane  z  ustawy  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  (170  przypadków)  oraz

kradzie�e z włamaniem i kradzie�e (odpowiednio 98 i 87 przypadków). Na kolejnych

miejscach znalazły si	 m.in. takie przest	pstwa jak: oszustwo pospolite, zn	canie si	

fizyczne  lub  psychiczne  nad  rodzin�,  uchylanie  si	  od  alimentacji,  przywłaszczenie

pospolite, obcowanie płciowe z małoletnim poni�ej 15 lat oraz rozbój.

Liczba przest	pstw stwierdzonych na terenie powiatu gosty�skiego w 2005 roku

według wieku sprawców
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Dane Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Dokonuj�c  analizy  wieku  sprawców  przest	pstw  odnotowanych  na  terenie

powiatu gostyskiego w 2005 roku, nale�y stwierdzi�, i� najliczniejsze grupy stanowiły

osoby w przedziałach wiekowych 40-49 i  30-39 lat  – odpowiednio 169 i  153 osoby.

Uwag	  zwracało  równie�  niepokoj�co  liczne  grono  osób  bardzo  młodych,  w  tym

nieletnich do 17 roku �ycia – ogółem 149 osób. 

Analizuj�c wiek sprawców czynów karalnych w kontek
cie rodzaju przest	pstw

przez nich popełnianych, nale�y zauwa�y�, i� podejrzani w wieku 13-20 lat dokonywali

głównie czynów karalnych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (ł�cznie 19 osób)

oraz kradzie�y i kradzie�y z włamaniem (odpowiednio 19 i 18 sprawców), podczas gdy

osoby  w  przedziałach  wiekowych  40-49  i  30-39  lat  popełniały  przede  wszystkim

przest	pstwa  polegaj�ce  na  prowadzeniu  pojazdu  w  stanie  nietrze�wo
ci.  Warto

podkre
li�,  i�  w
ród  tych  ostatnich  nie  odnotowano  sprawców,  którzy  dopu
ciły  si	

czynów karalnych najbardziej charakterystycznych dla osób młodych, tj. przest	pstw  

z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

2.8. KWESTIA NIEPEŁNOSPRAWNO�CI

W rozumieniu  ustawy o pomocy społecznej  niepełnosprawno
�  oznacza  stan

fizyczny,  psychiczny  lub  umysłowy,  powoduj�cy  trwałe  lub  okresowe  utrudnienie,

ograniczenie  b�d�  uniemo�liwienie  samodzielnej  egzystencji.  Tymczasem  obecnie
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niepełnosprawno
�  jest  równie�  rozumiana  jako  wynik  barier  społecznych,

ekonomicznych oraz fizycznych, jakie jednostka napotyka w 
rodowisku zamieszkania.

W  zwi�zku  z  tym  polityka  społeczna  powinna  promowa�  aktywne  działania  na

wszystkich szczeblach �ycia społecznego oraz aktywnie wspiera� wszelkie działania na

rzecz  równouprawnienia  osób  niepełnosprawnych,  a  tak�e  przeciwdziała�  ich

dyskryminacji  i  tworzy�  mechanizmy wyrównuj�ce  szanse  �yciowe oraz  warunki  do

korzystania z przysługuj�cych im praw. 

Osoby niepełnosprawne a ludno�� gminy w 2002 roku

24420; 87,5%

584; 2,1%
2916; 10,4%

osoby niepełnosprawne prawnie 
osoby niepełnosprawne biologicznie 
pozostali mieszka�cy gminy

Dane Narodowego Spisu Powszechnego 2002.

W roku 2002 w gminie Gosty zamieszkiwało 3.500 osób niepełnosprawnych  

(w tym 1.669 m	�czyzn i 1.831 kobiet), co stanowiło 12,5% ogółu mieszkaców gminy.

Grupa  osób  niepełnosprawnych  była  silnie  zró�nicowana  nie  tylko  pod  wzgl	dem

stopnia niepełnosprawno
ci, ale tak�e wieku, wykształcenia i �ródła utrzymania. 

W skali całego kraju zdecydowana wi	kszo
� osób niepełnosprawnych – 84% –

utrzymuje si	  głównie ze 
wiadcze  społecznych: rent,  emerytur i  zasiłków (w 2005

roku z powodu niepełnosprawno
ci z pomocy społecznej w gminie Gosty skorzystało

750  osób  w  259  rodzinach  i  była  to  pi�ta  co  do  wielko
ci,  pod  wzgl	dem  liczby

beneficjentów,  przyczyna  udzielania  wsparcia).  Jedynie  dla  8% tej  populacji  główne

�ródło utrzymania stanowi praca, za
 kolejne 8% pozostaje na utrzymaniu innych osób,

nie  posiadaj�c  własnych  
rodków  na  prze�ycie.  Prawie  połowa  osób

niepełnosprawnych  legitymuje  si	  co  najwy�ej  wykształceniem  podstawowym,  a  to

znacznie utrudnia wej
cie na rynek pracy i utrzymanie zatrudnienia. 
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Osoby niepełnosprawne według ekonomicznych grup wieku w 2002 roku

1273; 36,4%

2064; 59,0%

163; 4,7%

osoby niepełnosprawne w wieku przedprodukcyjnym

osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym

osoby niepełnosprawne w wieku poprodukcyjnym

Dane Narodowego Spisu Powszechnego 2002.

W  2002  roku  blisko  60%  niepełnosprawnych  w  gminie  było  w  wieku

produkcyjnym (2.064 osoby),  co było zjawiskiem wielce niepokoj�cym. Liczn�  grup	

reprezentowały  równie�  osoby  w  wieku  poprodukcyjnym  –  ogółem  1.273  osoby.

Najmniejsz� liczebnie grup	 stanowiły dzieci i młodzie� – ł�cznie 163 osoby.

Osoby niepełnosprawne według aktywno�ci ekonomicznej w 2002 roku
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499; 14,3%

121; 3,5%

2877; 82,2%

3; 0,1%

aktywni zawodowo pracuj�cy
aktywni zawodowo bezrobotni
bierni zawodowo (ł�cznie z osobami w wieku poni
ej 15 lat)
nieustalony status na rynku pracy

Dane Narodowego Spisu Powszechnego 2002.

W 2002 roku zdecydowana wi	kszo
� osób niepełnosprawnych w gminie była

bierna zawodowo – 2.877 osób. W
ród aktywnych zawodowo zarejestrowano 499 osób

pracuj�cych i 121 osób pozostaj�cych bez pracy. Nieustalony status na rynku pracy

posiadały 3 osoby.

Integracja  społeczna  osób  niepełnosprawnych  przez  prac	  stanowi  w  Polsce

bardzo  wymagaj�ce  i  trudne  do  realizacji  zadanie.  Istnieje  wiele  czynników

wpływaj�cych  niekorzystnie  na  zatrudnianie  osób  niepełnosprawnych.  Po  stronie

poda�owej  s�  to  (poza  relatywnie  niskimi  kwalifikacjami  osób  niepełnosprawnych):

słabe motywacje i liczne bariery instytucjonalno-infrastrukturalne, a po stronie popytu na

prac	: niech	�  pracodawców i w konsekwencji  znaczny koszt ich motywowania oraz

ogólnie  trudny  rynek  pracy,  charakteryzuj�cy  si	  słab�  dynamik�  tworzenia  miejsc

pracy.

Osoby niepełnosprawne w wieku 13 lat i wi	cej według poziomu wykształcenia w 2002

r.

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWI�ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GOSTY� 5



52

111

1481

1044

620

91

0 300 600 900 1200 1500

wy
sze

policealne

�rednie

zasadnicze zawodowe

podstawowe
uko�czone

podstawowe
nieuko�czone

liczba osób

Dane Narodowego Spisu Powszechnego 2002.

W 2002 roku najliczniejsz� grup	 niepełnosprawnych w gminie stanowiły osoby 

z wykształceniem podstawowym ukoczonym – 1.481 osób.

Osoby niepełnosprawne s� bardzo zró�nicowan� grup� ludzi, w zwi�zku z tym

konieczna jest polityka, która b	dzie respektowa� t	 ró�norodno
�. Szczególnej uwagi

wymagaj�  osoby o zło�onych, wielorakich potrzebach uzale�niaj�cych je od pomocy

innych  oraz  ich  rodziny.  Niepełnosprawni  s�  cz	sto  gorzej  wykształceni,  co

zdecydowanie  utrudnia  ich  funkcjonowanie  na  rynku  pracy.  Rodziny  posiadaj�ce

niepełnosprawne  dzieci  wymagaj�  szczególnej  uwagi,  je�eli  chodzi  o ich  edukacj	

i społeczne wł�czanie oraz mo�liwo
ci rehabilitacyjne. 

Szczególnych  wysiłków  wymaga  rehabilitacja  społeczna  i zawodowa  osób

niepełnosprawnych,  tj.  m.in.:  promocja  dost	pu  osób  niepełnosprawnych  do

zatrudnienia  oraz  budowa systemu wsparcia  dla  osób chorych  psychicznie,  których

systematycznie  przybywa.  Wspomniane  działania  stwarzaj�  mo�liwo
�  integracji  tej

grupy  osób  z  pozostał�  cz	
ci�  społeczestwa.  Jednocze
nie  nadal  powinny  by�

konsekwentnie likwidowane bariery architektoniczne, komunikacyjne oraz transportowe,

utrudniaj�ce osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczestwie.
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2.9. IDENTYFIKACJA NAJWANIEJSZYCH PROBLEMÓW

SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY 

Identyfikacja problemów społecznych jest jednym z najwa�niejszych elementów

ka�dego  post	powania  diagnostycznego,  maj�cego  okre
li�  zasadnicze  problemy

i ewentualne  kierunki  ich  rozwi�zywania.  Podstawowym narz	dziem badawczym,  za

pomoc� którego identyfikowano problemy społeczne gminy, była ankieta rozesłana do

osób maj�cych wpływ na kształt  lokalnej polityki  społecznej,  mi	dzy innymi do osób

reprezentuj�cych wybrane instytucje lokalne, takie jak: o
rodek zdrowia, ko
ciół, szkoła,

organizacje  pozarz�dowe,  a  tak�e  do  lokalnych  przedsi	biorców,  pracowników

socjalnych MGOPS-u, radnych, mieszkaców gminy.

Z  nadesłanych  odpowiedzi  wyłonił  si	  obraz  najistotniejszych  kwestii

dotykaj�cych lokaln� społeczno
�.

Słabe strony gminy

Najcz	
ciej wymienianymi przez respondentów słabo
ciami gminy Gosty  były

bezrobocie (m.in. w
ród ludzi młodych i powy�ej 40 roku �ycia) powodowane zbyt mał�

liczb�  zakładów  pracy,  alkoholizm  i  zwi�zane  z  nim  zjawisko  spo�ywania  napojów

wyskokowych w miejscach publicznych oraz ograniczona ilo
� ofert (m.in. kulturalnych)

– i co si	 z tym wi��e – miejsc umo�liwiaj�cych dzieciom, młodzie�y i osobom dorosłym

atrakcyjne i efektywne sp	dzanie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowa (place

zabaw, obiekty sportowe, 
wietlice, kluby, kafejki internetowe, parki, trasy spacerowe,


cie�ki rowerowe).

Istotnymi zagadnieniami podejmowanymi przez ankietowanych były równie� niski

poziom zaanga�owania władz samorz�dowych w rozwi�zywanie lokalnych problemów,

brak na terenie gminy silnych i pr	�nie działaj�cych organizacji  pozarz�dowych oraz

konsumpcyjne  podej
cie  mieszkaców  do  �ycia  (postawa  roszczeniowa).  Ponadto

zwrócono uwag	 na zły stan dróg i du�e nat	�enie ruchu kołowego (brak obwodnicy),

akty wandalizmu i chuliganerii,  utrudniony dost	p do opieki zdrowotnej oraz istnienie

barier architektonicznych uniemo�liwiaj�cym osobom niepełnosprawnych pełen udział  

w �yciu społecznym.

Najwa
niejsze problemy społeczne w gminie

Za najwa�niejsze problemy w gminie uznano ograniczon� liczb	 alternatywnych

form  sp	dzania  czasu  wolnego  dla  dzieci  i  młodzie�y,  bezrobocie  prowadz�ce  do
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ubo�enia rodzin i uzale�nienia (w głównej mierze od alkoholu). Dwa ostatnie problemy,

silnie  ze  sob�  skorelowane,  według  respondentów z  coraz  wi	ksz�  intensywno
ci�

dotykaj�  mieszkaców gminy i  w  niedalekiej  przyszło
ci  mog�  by�  jeszcze bardziej

odczuwalne.

Powa�nymi  problemami,  wskazanymi  przez  ankietowanych,  były  równie�

trudno
ci  mieszkaniowe,  zjawisko  przemocy  domowej,  wzrost  zachowa

przest	pczych,  m.in.  w
ród  osób  nieletnich  (ograniczona  liczba  patroli  policyjnych),

niepełnosprawno
� oraz niski poziom aktywno
ci obywatelskiej.

Szczególnie nara
one grupy społeczne oraz miejsca wymagaj�ce interwencji

Za szczególnie nara�one uznano osoby bezrobotne, a tym samym ubo�ej�ce  

(ze  szczególnym  uwzgl	dnieniem  ludzi  młodych,  którzy  zakoczyli  edukacj	)  oraz

dzieci i młodzie�, m.in. pochodz�ce z rodzin dysfunkcyjnych. Kolejne grupy dotkni	te

lokalnymi  problemami  społecznymi  stanowi�  osoby  starsze  i  niepełnosprawne.  Do

grona  nara�onych  zaliczono  równie�  rodziny  patologiczne,  w  których  wyst	puj�

problemy bezradno
ci opiekuczo-wychowawczej, uzale�nie oraz przemocy domowej,

młode  mał�estwa,  m.in.  ze  wzgl	du  na  trudno
ci  mieszkaniowe  oraz  rodziny

wielodzietne. Według respondentów to wła
nie do tych 
rodowisk powinna w pierwszej

kolejno
ci trafia� pomoc.

Ankietowani wskazywali nie tylko grupy osób, którym nale�y pomóc, ale tak�e

miejsca wymagaj�ce szczególnej interwencji.  Do takich miejsc zaliczono blokowiska,

obszary wiejskie gminy, okolice Góry Zamkowej oraz takie rejony Gostynia jak Rynek,

os. Gawrony oraz ulice 1 Maja (deptak gostyski) i Jana Pawła II.

Kwestie uznane za najistotniejsze w tworzeniu strategii

Ankietowani wskazali równie� problemy, na których powinna skupi� si	 lokalna

strategia  integracji  i  rozwi�zywania  problemów  społecznych.  Wybierali  pi	�

najistotniejszych  kwestii  z  zamkni	tego  katalogu.  Przedstawiamy  te,  które  uzyskały

najwi	ksz� liczb	 wskaza.

Lp. Problemy społeczne Ilo��
wskaza�

1. Pomoc dla dzieci i młodzie�y w poszukiwaniu alternatywnych form
sp	dzania czasu wolnego 12
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2. Pomoc bezrobotnym w przekwalifikowaniu si	 i znalezieniu pracy 7

3. Pomoc rodzinom dotkni	tym problemem uzale�nie 5

4. Pomoc osobom niepełnosprawnym 5

5. Pomoc rodzinom dotkni	tym przemoc� domow� 5

Z  powy�szego  zestawienia  wynika  rozkład  wskaza  istniej�cych  kwestii

społecznych,  które  winny  sta�  si	  przedmiotem  szczególnej  troski  samorz�du

lokalnego.

Rozkład wskaza� istniej�cych kwestii społecznych na terenie gminy Gosty�

Badania własne Centrum AV.
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czasu wolnego

Pomoc rodzinom
dotkni	tym problemem 

uzale
nie�



Ponadto do kwestii  wa�nych zaliczono pomoc osobom i  rodzinom ubogim oraz

osobom nieradz�cym sobie z opiek�  i  wychowaniem dzieci,  zwłaszcza w rodzinach

niepełnych i wielodzietnych. Nale�y doda�, i� w prezentowanym zestawieniu pomini	to

kategorie  z  najmniejsz�  liczb�  wskaza,  pomoc  osobom  starym  i  samotnym  oraz

bezdomnym.

2.10. ANALIZA SWOT

Bardzo u�yteczn�  metod�  przy okre
laniu priorytetów rozwojowych jest  coraz

powszechniej stosowana w pracach nad strategi�  analiza SWOT. Nazwa SWOT jest

akronimem angielskich słów:  Strengths  (mocne strony),  Weaknesses (słabe strony),

Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagro�enia w otoczeniu). Analiza SWOT

jest  efektywn�  metod�  identyfikacji  słabych  i  silnych  stron  organizacji  oraz  badania

szans  i  zagro�e,  jakie  stoj�  przed  organizacj�.  Analiz	  t	  mo�na  z  powodzeniem

zastosowa� do dowolnego przedsi	wzi	cia, wł�cznie z programowaniem strategicznym.

Wnikliwe  opracowanie  SWOT  jest  istotnym  etapem  procesu  planowania

strategicznego. Przy wła
ciwym opracowaniu stanowi punkt wyj
ciowy dla okre
lania

celów strategicznych oraz projektów socjalnych. 

Analiza  SWOT  została  przygotowana  w  miejscowym  O
rodku  Pomocy

Społecznej. Przedstawione poni�ej czynniki obejmuj�:

• siły –  wewn	trzne  uwarunkowania  o  pozytywnym  wpływie  na  sytuacj	

społeczn�,

• słabo�ci – wewn	trzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na sytuacj	

społeczn�,

• szanse – zewn	trzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na realizacj	

celów,

• zagro
enia –  zewn	trzne  uwarunkowania  o  negatywnym  wpływie  na

realizacj	 celów. 

Wynik  prac  obrazuj�  prezentowane  poni�ej  zestawienia.  Doda�  nale�y,  �e

w analizie SWOT odniesiono si	 wył�cznie do kwestii społecznych.
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Kwestia osób bezrobotnych

Mocne strony

• wzrost znaczenia wykształcenia jako warto
ci,

• istnienie organizacji pozarz�dowych pomagaj�cych osobom bezrobotnym, z którymi

współpracuj� władze lokalne,

• odpowiednie przygotowanie pracowników pomocy społecznej do pracy z osobami

bezrobotnymi.

Słabe strony

• wysoka skala bezrobocia na terenie gminy, na któr� wpływ maj� niskie płace,

• wysokie bezrobocie długotrwałe zarówno w
ród m	�czyzn, jak i kobiet,

• wyst	powanie zjawiska dziedziczenia bezrobocia,

• niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych długotrwale,

• niepodnoszenie kwalifikacji przez osoby bezrobotne długotrwale.

Szanse

• współpraca  władz  lokalnych  i  regionalnych  z  partnerami  społecznymi  w  ramach

rozwi�zywania problemów osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,

• przestrzeganie zasad partnerstwa w zakresie współpracy mi	dzy władzami gminy  

a organizacjami pozarz�dowymi,

• powi�zanie  programów  dla  bezrobotnych  długotrwale  z  programami  rozwoju

zasobów ludzkich, przekwalifikowa i reorganizacji.

• wzrost mobilno
ci zawodowej i geograficznej.

Zagro
enia

• wzrost bezrobocia długotrwałego i zjawiska dziedziczenia bezrobocia,

• rozwój zjawiska wykluczenia społecznego w niektórych grupach społecznych,

• nie wzrasta dost	pno
� kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich,

• istnienie  zjawiska  osłabienia  instytucji  rodzinnych  w  zbiorowo
ciach  dotkni	tych

długotrwałym bezrobociem,

• istnienie zjawiska nielegalnego zatrudnienia.

Kwestie dzieci, młodzie
y i rodziny

Mocne strony

• współpraca instytucji zajmuj�cych si	 problematyk� dzieci i młodzie�y,
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• wła
ciwa komunikacja pomi	dzy pracownikami sfery rz�dowej i pozarz�dowej,

• wspieranie  przez  samorz�d  organizacji  pozarz�dowych  i  grup  nieformalnych

pracuj�cych na rzecz dzieci, młodzie�y i rodziny,

• aktywne poszukiwanie 
rodków pozabud�etowych.

Słabe strony

• niedostateczna ilo
� 
rodków finansowych,

• nieadekwatne  do  potrzeb  zatrudnienie  kadry  merytorycznej  w  systemie  pomocy

społecznej,

• niska aktywno
�  pracowników słu�b społecznych w działaniach na rzecz pomocy

dzieciom i młodzie�y,

• brak działa w kierunku rozwoju zast	pczej opieki rodzinnej nad dzie�mi,

• nieprowadzenie przez samorz�d działa zapobiegaj�cych dysfunkcjom rodziny,

• deficyt  placówek  resocjalizacyjnych  dla  nieletnich,  domów dla  samotnych  matek

oraz o
rodków wsparcia dla rodzin w kryzysie,

• nieodpowiednie warunki do prowadzenia skutecznej pracy socjalnej,

• ograniczony stopie zabezpieczania dzieciom i młodzie�y dost	pu do ró�norodnych

form sp	dzania czasu wolnego,

• niedostateczne działania w zakresie upowszechniania idei wolontariatu.

Szanse

• wzrost  znaczenia organizacji  pozarz�dowych w pracy na rzecz pomocy dzieciom

i młodzie�y,

• członkostwo  Polski  w  Unii  Europejskiej  szans�  na  popraw	  polityki  społecznej

wobec dzieci, młodzie�y i rodziny,

• sprzyjaj�ca  udzielaniu  pomocy  społecznej  dzieciom  i  młodzie�y  decentralizacja

władzy,

• prowadzenie przez szkoły programów profilaktycznych.

Zagro
enia

• rozpad wi	zi społecznych i zanik kontroli społecznej,

• wyst	powanie  zagro�e  funkcjonowania  rodziny:  uzale�nie,  rozpadu  wi	zi

rodzinnych, bezrobocia, przemocy w rodzinie i ubóstwa,

• niski poziom współpracy pomi	dzy szkoł� a rodzin�,

• niewystarczaj�ca opieka medyczna w szkołach,
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• niski poziom kultury prawnej społeczestwa,

• brak stabilno
ci prawnej w dziedzinie pomocy społecznej dziecku i rodzinie.

Kwestia osób uzale
nionych

Mocne strony

• dysponowanie  stałymi  
rodkami  finansowymi  na  profilaktyk	  i  rozwi�zywanie

problemów alkoholowych,

• prawidłowe wykorzystywanie 
rodków pochodz�cych z zezwole,

• istnienie miejsc pobytu dla ofiar przemocy,

• wymiana do
wiadcze pomi	dzy instytucjami zajmuj�cymi si	 uzale�nieniami,

• wł�czanie si	 społeczno
ci lokalnej w działania pomocowe,

• dobra współpraca z Ko
ciołem.

Słabe strony

• niewła
ciwie przygotowana baza lokalowa,

• nieodpowiednio przygotowana kadra do pracy z osobami uzale�nionymi,

• brak bazy lecznictwa odwykowego,

• brak organizacji pozarz�dowych zajmuj�cych si	 osobami uzale�nionymi.

Szanse

• traktowanie uzale�nie jako problemu społecznego,

• współpraca fachowców ró�nych dziedzin na rzecz przeciwdziałania uzale�nieniom,

• mo�liwo
�  sprostania  potrzebom  w  zakresie  uzyskiwania  pomocy  w  dziedzinie

uzale�nie.

Zagro
enia

• brak systemu wsparcia dla osób i rodzin wymagaj�cych specjalistycznej pomocy,

• niska  skuteczno
�  i  efektywno
�  działa  podejmowanych  na  rzecz  osób

uzale�nionych,

• niedostateczne wykorzystywanie systemu informacji.

• oznaki zm	czenia, bezsilno
ci i bezradno
ci w społeczestwie.

Kwestia ludzi bezdomnych

Mocne strony

• mo�liwo
� okre
lenia liczby i miejsc grupowania si	 bezdomnych,
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• dostrzeganie  ró�norodno
ci  problemu  bezdomno
ci i  prowadzenie  działa

zapobiegawczych,

• istnienie organizacji pozarz�dowych nios�cych pomoc bezdomnym,

• informowanie bezdomnych o ich prawach i mo�liwo
ciach uzyskania pomocy,

• dostateczne anga�owanie słu�b do działa na rzecz bezdomnych,

• istnienie struktury stacjonarnej dla bezdomnych.

Słabe strony

• niedysponowanie indywidualnymi programami wychodzenia z bezdomno
ci,

• nieumiej	tne komunikowanie si	 z mediami w sprawach bezdomno
ci,

• istnienie problemu minimalizowania zjawiska bezdomno
ci w małych społeczno
ciach

lokalnych,

• niski standard usług 
wiadczonych osobom bezdomnych,

• brak  odpowiedniej  infrastruktury  na  poziomie  lokalnym dla  osób  wychodz�cych  

z bezdomno
ci.

Szanse

• dost	p do programów rz�dowych przeciwdziałaj�cych bezdomno
ci,

• współpraca instytucji samorz�dowych i rz�dowych z organizacjami pozarz�dowymi,

• nieograniczanie praw obywatelskich osobom bezdomnym.

Zagro
enia

• brak programów w zakresie budownictwa socjalnego,

• nieobiektywne przedstawianie w mediach zjawiska bezdomno
ci,

• brak społecznej akceptacji osób bezdomnych,

• istnienie zjawiska długotrwałego bezrobocia i uzale�nie w
ród osób bezdomnych.

Kwestia ludzi starszych

Mocne strony

•••• istnienie okre
lonego standardu usług dla osób starszych,

•••• dysponowanie przez gmin	 małymi formami pomocy społecznej dla osób starszych,

•••• dobry dost	p do domów pomocy społecznej,

• korzystanie ze wsparcia wolontariuszy w dziedzinie pomocy osobom starszym.
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Słabe strony

• niedostateczny dost	p dla osób starszych do jednostek  organizacyjnych pomocy

społecznej,

• nieposiadanie przez kadr	  profesjonalnego przygotowania w 
wiadczeniu pomocy

osobom starszym, niewystarczaj�ca ilo
�  kadry zajmuj�cej si	  problematyk�  tych

osób,

• nieprawidłowy obieg informacji o formach pomocy społecznej,

• niski  poziom  �ycia  osób  starszych;  wzrost  liczby  
wiadczeniobiorców  pomocy

społecznej,

• wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkaców gminy,

• niemo�no
�  kontynuacji  aktywno
ci  zawodowej  przez  osoby  starsze  oraz

realizowania si	 w organizacjach samopomocowych,

• brak działa  w celu poprawy sfery technicznej  ułatwiaj�cej  codzienne �ycie osób

starszych.

Szanse

• nieistnienie problemu ujawniaj�cych si	 enklaw staro
ci,

• nie wzrasta patologia społeczna w
ród osób starszych,

• system prawny reguluj�cy funkcjonowanie nowych form pomocy społecznej szans�

na popraw	 warunków ich �ycia.

Zagro
enia

• brak szkole dla kadry realizuj�cej pomoc osobom starszym,

• brak działa w zakresie uwra�liwiania systemu o
wiaty na problem osób starszych

oraz dostosowywania standardów usług do wymogów Unii Europejskiej,

• wzrost liczby osób samotnych,

• niedostosowana do osób starszych infrastruktura,

• brak koordynacji działa podmiotów na rzecz osób starszych,

• niedokładne rozpoznanie potrzeb osób starszych, 

• migracja ludzi młodych na inne tereny oraz wyst	powanie niekorzystnych zjawisk

demograficznych,

• niesprzyjaj�ca pomocy osobom w III wieku ogólna sytuacja społeczna i finansowa

kraju.
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Kwestia osób niepełnosprawnych

Mocne strony

• funkcjonowanie w sferze niepełnosprawno
ci ró�norodnych, aktywnie działaj�cych,

organizacji pozarz�dowych, z którymi współpracuj� instytucje rz�dowe,

• przepływ informacji mi	dzy podmiotami pomocowymi,

• zaanga�owanie 
rodowiska osób niepełnosprawnych w działalno
� samopomocy.

Słabe strony

• brak działa upowszechniaj�cych w 
rodowisku lokalnym pozytywne wzorce postaw

filantropijnych i charytatywnych.

• istnienie  barier  utrudniaj�cych  pełen  udział  osób  niepełnosprawnych  w  �yciu

społecznym,

• nierównomierna i niewystarczaj�ca oferta pomocy osobom niepełnosprawnym,

• niedostateczna baza rehabilitacyjna i oferta opieki nad osobami niepełnosprawnymi,

• niepełne rozpoznanie liczby osób niepełnosprawnych.

Szanse

• wzrost społecznej akceptacji osób niepełnosprawnych,

• edukowanie o rozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych,

• współpraca sektora publicznego z sektorem pozarz�dowym w dziedzinie pomocy

osobom niepełnosprawnym,

• likwidowanie barier architektonicznych.

Zagro
enia

• nierównomierne korzystanie ze 
rodków pozabud�etowych i pomocowych,

• niesprzyjaj�ca  pomocy  osobom  niepełnosprawnym  sytuacja  ekonomiczno-

gospodarcza kraju,

• brak  działa  w  zakresie  upowszechniania  w  mediach  problematyki

niepełnosprawno
ci w celu kształtowania pozytywnych postaw,

• spadek liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,

• wzrost  zapotrzebowania  na  placówki  opieki  stacjonarnej,  usługi  opiekucze  

i stacjonarne.
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Rozwój kadr i słu
b pomocowych

Mocne strony

•••• pomoc  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  rozwi�zywaniu  lokalnych

problemów społecznych,

•••• posiadanie wyspecjalizowanej kadry pracowników pomocy społecznej,

•••• prowadzenie działa socjalnych z rodzin�.

Słabe strony

• brak wyspecjalizowanych pracowników kompleksowo zajmuj�cych si	  rodzinami  

z ró�nymi problemami,

• przeci��enie pracowników socjalnych ilo
ci� zada.

• utrudniony  dost	p  do  placówek  o
wiatowych  zajmuj�cych  si	  kształceniem

w zakresie usług opiekuczych,

• brak stałych cykli szkole dla kadry pomocy społecznej, policji, pedagogów i innych

podmiotów 
wiadcz�cych pomoc mieszkacom gminy,

• zła baza lokalowa MGOPS-u,

• braki kadrowe w
ród terenowych pracowników socjalnych.

Szanse

• istnienie  współpracy  z  jednostkami  pomocy społecznej  prowadzonymi  przez inne

podmioty.

Zagro
enia

• nieodpowiednie do potrzeb rynku przygotowanie zawodowe absolwentów szkolnictwa

w zakresie słu�b pomocy społecznej,

• pracownicy pomocy społecznej nie doskonal� stale swoich kwalifikacji zawodowych,

• niewystarczaj�ca w stosunku do potrzeb ilo
� wykwalifikowanej kadry.

Inne mocne i słabe strony lokalnego systemu polityki społecznej

Mocne strony

•••• anga�owanie  klientów  pomocy  społecznej  do  prac  porz�dkowych  i  innych

społecznie u�ytecznych na rzecz 
rodowiska lokalnego,

•••• du�a  liczba  aktywnych  na  polu  pomocy  społecznej  organizacji  pozarz�dowych,

którym samorz�d gminy zleca realizacj	 zada,
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•••• dosy� dobrze rozbudowana sie� placówek wspieraj�cych rodzin	 z problemami oraz

du�y zakres usług 
wiadczonych w miejscu zamieszkania.

Słabe strony

• brak mieszka chronionych i rotacyjnych.

2.11. ZASOBY UMOLIWIAJ�CE ROZWI�ZYWANIE

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Zasobami  umo�liwiaj�cymi  rozwi�zywanie  problemów  społecznych  okre
lamy

instytucje znajduj�ce si	 na terenie gminy lub obejmuj�ce swym zasi	giem działania jej

mieszkaców,  które  funkcjonuj�  w  obszarze  polityki  społecznej  i  rozwi�zuj�  dane

problemy.  S�  to  zarówno  jednostki  samorz�dowe,  jak  i  niepubliczne,  na  przykład

organizacje pozarz�dowe.

2.11.1. INSTYTUCJE OFERUJ�CE POMOC I WSPARCIE

Instytucje  oferuj�ce  pomoc  i  wsparcie  prezentujemy  w  formie  kart

informacyjnych,  które  najtrafniej  oddaj�  mo�liwo
ci  udzielania  wsparcia  i  pomocy

mieszkacom gminy. Karty zasobów zostały opracowane w ramach prac nad strategi�

i wskazuj� tak�e pojawiaj�ce si	 w jednostkach potrzeby i mo�liwo
ci rozwoju.

Miejsko-Gminny O�rodek Pomocy Społecznej

ul. Wrocławska 250, 63-800 Gosty.

1. Podmiot prowadz�cy:

Gmina Gosty.

2. Co oferuje (zakres usług):

Realizowanie  zada  w  zakresie  szeroko  rozumianej  pomocy  społecznej,  w  tym


wiadcze rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i dodatków mieszkaniowych.

Kadr	  jednostki  stanowi  6  osób  na  stanowiskach  kierowniczych,  10  pracowników

socjalnych i 19 innych pracowników.

3. Do kogo skierowana jest oferta jednostki (kategorie i liczba klientów):

O
rodek Pomocy Społecznej udziela pomocy finansowej w formie:

• zasiłków okresowych, celowych, stałych,
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• opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne,

• zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,

• zasiłku piel	gnacyjnego,

• 
wiadczenia piel	gnacyjnego,

• zaliczki alimentacyjnej,

• dodatków mieszkaniowych.

Ponadto O
rodek oferuje:

• pomoc w naturze,

• do�ywianie dzieci i dorosłych,

• usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze w miejscu zamieszkania,

• specjalistyczne usługi opiekucze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

• kierowanie do domów pomocy społecznej i o
rodków wsparcia,

• kierowanie do poradnictwa specjalistycznego, tj. psychologa, prawnika, terapeuty

uzale�nie, GKRPA,

• prowadzenie post	powa wobec dłu�ników administracyjnych.

4. Udział w szkoleniach kadry zatrudnionej w Miejsko-Gminnym O�rodku Pomocy Społecznej:

Kadra  zatrudniona  w  MGOPS-ie  uczestniczy  w  licznych  formach  dokształcania  

i  podnoszenia  swoich  kwalifikacji,  w
ród  których  nale�y  wymieni�  nast	puj�ce

szkolenia: „�wiadczenia nienale�nie pobrane”, „Status prawny pracowników jednostki

organizacyjnej  pomocy  społecznej”,  „Przemoc  w  rodzinie”,  „Zmiany  w  ustawie  

o  dodatkach  mieszkaniowych”,  „Konstruowanie  indywidualnych  programów  terapii

zaj	ciowej”,  „Ustawa  o  zamówieniach  publicznych”,  „Stosowanie  ustawy  

o  
wiadczeniach  rodzinnych”,  „�wiadczenia  rodzinne  i  zaliczka  alimentacyjna”,

„Prezentacja programu dla u�ytku 
wiadcze rodzinnych”.

5. PROPOZYCJE W ZAKRESIE PODNIESIENIA JAKO�CI �WIADCZONYCH USŁUG:

Poprawienie bazy lokalowej, tj. umieszczenie O
rodka Pomocy Społecznej w jednym

obiekcie pozwoli na: 

• utworzenie Biura Kompleksowej Obsługi Klienta,

• wyodr	bnienie w strukturach sekretariatu,

• wyodr	bnienie stanowiska ds. obsługi zaliczki alimentacyjnej,

• wyodr	bnienie stanowiska ds. analiz i realizacji usług opiekuczych,

• powołanie  zespołu  realizuj�cego  prac	  socjaln�  w  szczególnie  trudnych


rodowiskach.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gosty.

1. PODMIOT PROWADZ�CY:

Starostwo Powiatowe w Gostyniu.

2. CO OFERUJE (ZAKRES USŁUG):

Realizacja zada z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej.

3. DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA JEDNOSTKI (KATEGORIE I LICZBA KLIENTÓW):

PCPR realizuje nast	puj�ce formy pomocy:

• pomoc dla rodzin zast	pczych,

• pomoc dla pełnoletnich wychowanków rodzin zast	pczych i placówek opiekuczo-

wychowawczych,

• pomoc  dla  osób  niepełnosprawnych,  w  tym  dofinansowanie  turnusów

rehabilitacyjnych,  zaopatrywanie  osób  niepełnosprawnych  w  przedmioty

ortopedyczne i 
rodki pomocnicze, sprz	t rehabilitacyjny,

• usuwanie barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych,

• rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych,

• poradnictwo rodzinne.

4. KAPITAŁ LUDZKI:

PCPR zatrudnia 1 osob	 na stanowisku kierowniczym oraz 15 pracowników, w tym 

4 specjalistów pracy socjalnej.

5. PROPOZYCJE W ZAKRESIE ROZWOJU PLACÓWKI (POTRZEBY):

Zatrudnienie terapeuty do prowadzenia terapii  rodzinnych i  indywidualnych oraz do

prowadzenia  diagnoz  psychologicznych,  zatrudnienie  pedagoga  lub  pracownika

socjalnego – do działu osób niepełnosprawnych (1 etat), do nadzoru merytorycznego,

kontroli  w  placówkach  powiatowych  pomocy  społecznej  i  do  kierowania  do

�rodowiskowego  Domu  Samopomocy  (1  etat)  oraz  do  prowadzenia

sprawozdawczo
ci  i  statystyki  oraz do interwencji  
rodowiskowych (1 etat).  Istotn�

potrzeb� w zakresie rozwoju placówki jest równie� zwi	kszenie liczby pomieszcze

PCPR-u w celu poprawy warunków pracy pracowników oraz zachowania intymno
ci i

poczucia bezpieczestwa osobom potrzebuj�cym pomocy.
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�rodowiskowy Dom Samopomocy

ul. Willowa 3a, 63-800 Gosty.

1. PODMIOT PROWADZ�CY:

Miejsko-Gminny O
rodek Pomocy Społecznej w Gostyniu.

2. CO OFERUJE (ZAKRES USŁUG):

Pomoc  terapeutyczna  –  terapie:  zaj	ciowa  i  ruchowa prowadzone  w pracowniach:

plastycznej,  komputerowej,  teatralnej,  kulinarnej.  Ponadto  dost	pna  jest  sala

rehabilitacyjna i ogród działkowy.

3. DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA JEDNOSTKI (KATEGORIE I LICZBA KLIENTÓW):

Oferta jednostki skierowana jest do osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

W 2005 r. opiek� obj	to 28 osób.

4. PROPOZYCJE W ZAKRESIE ROZWOJU PLACÓWKI (POTRZEBY):

• poprawa warunków lokalowych, likwidacja barier architektonicznych.

• powi	kszenie  sali  rehabilitacyjnej  i  udost	pnienie  jej  osobom  na  wózkach

inwalidzkich.

Dom Dziennego Pobytu

ul. Polna 72, 63-800 Gosty.

1. PODMIOT PROWADZ�CY:

Gmina Gosty.

2. CO OFERUJE (ZAKRES USŁUG):

Dzienny  pobyt  dla  osób  starszych  i  niepełnosprawnych  (70  miejsc),  wy�ywienie  

(2  posiłki),  organizacja  czasu  wolnego  poprzez  wspólne  zaj	cia  kulturalne  i

rekreacyjne.  Dom  posiada  stołówk	  i  sal	  klubow�.  Jednostka  zapewnia  równie�

dowóz podopiecznych mało aktywnych ruchowo.

3. DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA JEDNOSTKI (KATEGORIE I LICZBA KLIENTÓW):

Oferta jednostki skierowana jest do osób starszych i niepełnosprawnych. 

W 2005 r. opiek� obj	to 54 osoby.
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Schronisko koedukacyjne

ul. Przy Dworcu 3, 63-800 Gosty.

1. PODMIOT PROWADZ�CY:

Stowarzyszenie Ruch Obrony Bezrobotnych i Biednych.

2. CO OFERUJE (ZAKRES USŁUG):

• pobyt dla osób bezdomnych, 

• nocleg w pokojach i na korytarzu,

• jeden posiłek dziennie,

• dost	p do prysznica, toalety i pralki.

3. DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA JEDNOSTKI (KATEGORIE I LICZBA KLIENTÓW):

Bezdomne kobiety (w tym z dzie�mi) i  m	�czy�ni.  Warunki na terenie placówki s�

bardzo trudne, dlatego miejscowy MGOPS nie kieruje do jednostki  kobiet i  kobiet  

z dzie�mi. W pobliskiej gminie Piaski znajduje si	 O
rodek Interwencji Kryzysowej, do

którego kierowane s� bezdomne kobiety z dzie�mi.

4. PROPOZYCJE W ZAKRESIE ROZWOJU PLACÓWKI (POTRZEBY):

•••• uregulowanie  spraw zwi�zanych z  nabyciem tytułu  prawnego do zajmowanego

obiektu  (schronisko  mie
ci  si	  w  obiekcie  PKP  i  nie  posiada  umowy  na  t�

lokalizacj	),

•••• podniesienie jako
ci 
wiadczonych usług.

Młodzie
owa �wietlica �rodowiskowa

ul. Wrocławska 7, 63-800 Gosty.

1. PODMIOT PROWADZ�CY:

Dom Dziecka w Bodzewie.

2. CO OFERUJE (ZAKRES USŁUG):

Opieka wychowawcza, pomoc edukacyjna, pomoc w rozwi�zywaniu trudnych sytuacji

�yciowych, efektywne zagospodarowanie czasu wolnego. 

3. DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA JEDNOSTKI (KATEGORIE I LICZBA KLIENTÓW):

Oferta jednostki jest skierowana do młodzie�y ponadgimnazjalnej – 20 miejsc.

4. KAPITAŁ LUDZKI:

Placówka zatrudnia starszego specjalist	 pracy z rodzin�.
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�wietlica �rodowiskowa „Promyki Dobra”

ul. Wolno
ci 16-17, 63-800 Gosty.

1. PODMIOT PROWADZ�CY:

Zgromadzenie  Sióstr  Słu�ebniczek BDNP,  Prowincja  warszawska,  ul.  Sienkiewicza

66, Piastów.

2. CO OFERUJE (ZAKRES USŁUG):

Popołudniowy  pobyt  dzieci,  posiłek,  pomoc w odrabianiu  lekcji,  organizacja  czasu

wolnego, wyjazdy na wakacje itp.

�wietlica jest czynna codziennie od poniedziałku do pi�tku w godz. 11-18.

3. DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA JEDNOSTKI (KATEGORIE I LICZBA KLIENTÓW):

Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z miasta i gminy Gosty. 

W 2005 roku w zaj	ciach w 
wietlicy uczestniczyły 52 osoby.

4. PROPOZYCJE W ZAKRESIE ROZWOJU PLACÓWKI (POTRZEBY):

Placówka jest nowa i aktualnie zabezpiecza potrzeby w tym rejonie miasta.

Dom Usamodzielnie�

ul. Ks. Olejniczaka 12a, 63-800 Gosty.

1. PODMIOT PROWADZ�CY:

Dom Dziecka w Bodzewie.

2. CO OFERUJE (ZAKRES USŁUG):

• efektywne przygotowanie do dorosłego, samodzielnego �ycia,

• zdobywanie umiej	tno
ci  podejmowania decyzji  i  ponoszenia odpowiedzialno
ci

za wybór,

• umiej	tno
� samodzielnego planowania dnia, gospodarowania czasem wolnym,

• zwi	kszenie  poczucia  własnej  warto
ci  przez  wychowanków  i  przydatno
ci  na

starcie w dorosłe �ycie.

3. DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA JEDNOSTKI (KATEGORIE I LICZBA KLIENTÓW):

Wychowankowie domu dziecka i rodzin zast	pczych szkół ponadgimnazjalnych – od

16. roku �ycia – 10 miejsc.

W 2005 roku w jednostce przebywało 12 osób.

4. KAPITAŁ LUDZKI:

Placówka zatrudnia 4 pracowników.
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Na terenie gminy funkcjonuj�  równie�  
wietlice socjoterapeutyczne, 9 
wietlic  

w szkołach podstawowych i gimnazjach, 2 kluby młodzie�owe „MIX” i „VIP”. Do 2007 r.

działał  równie�  Klub  Integracji  Społecznej.  Podmiotem  prowadz�cym  
wietlice

socjoterapeutyczne jest Gmina Gosty (w 2006 roku Burmistrz Gostynia ogłosił otwarty

konkurs ofert na prowadzenie 
wietlic socjoterapeutycznych; nikt jednak do niego nie

przyst�pił),  natomiast  kluby  młodzie�owe  oraz  KIS  –  Stowarzyszenie  „Dziecko”  (na

mocy umowy zawartej z Burmistrzem Gostynia do koca 2006 r. po przeprowadzeniu

otwartego konkursu ofert). �wietlice i kluby młodzie�owe przeznaczone s� dla dzieci  

i  młodzie�y  zamieszkałej  na  terenie  gminy,  a  oferta  Klubu  Integracji  Społecznej

skierowana była do osób zagro�onych wykluczeniem społecznym.

2.11.2. ORGANIZACJE POZARZ�DOWE

W gminie Gosty funkcjonuj� 63 organizacje pozarz�dowe oraz istniej� 3 parafie

ko
cioła  rzymskokatolickiego  i  1  innego  wyznania.  Pomi	dzy  sektorem publicznym  

a  pozarz�dowym  istnieje  dobry  przepływ  informacji  dotycz�cy  podopiecznych

korzystaj�cych  z  pomocy.  Samorz�d  dysponuje  uregulowaniami  okre
lonymi  przez

odpowiednie  akty  prawa  miejscowego  dotycz�cymi  współpracy  z  organizacjami

nale��cymi do sektora pozarz�dowego. Skutkuje to podejmowaniem współpracy z tymi

organizacjami  w  zakresie  zlecania  realizacji  zada  własnych,  dofinansowania

działalno
ci  statutowej  organizacji,  doradztwa  i  konsultacji,  wsparcia  lokalowego,

udzielania  pomocy  w  nawi�zywaniu  kontaktów  mi	dzynarodowych  oraz  poprzez

zamieszczanie  informacji  o  działalno
ci  organizacji  pozarz�dowych  na  stronie

internetowej gminy.

Ka�da społeczno
�, w której istniej� silne wi	zi społeczne, winna organizowa�

współprac	  mi	dzy  samorz�dem a  organizacjami  pozarz�dowymi,  aby  współdziała�

w kierunku  uzupełnienia  i  usprawnienia  instytucjonalnego  form  pomocy.  Poni�ej

prezentowane s� organizacje pozarz�dowe działaj�ce na terenie gminy Gosty.

ORGANIZACJE POZARZ�DOWE DZIAŁAJ�CE W GMINIE GOSTY�

1. Automobilklub Leszczyski delegatura w Gostyniu, os. 700 Lecia 2/11, 63-800 Gosty.

2. Chór DZWON przy Gostyskim O
rodku Kultury HUTNIK, 

ul. Hutnika 4, 63-800 Gosty.

3. Civitas Christiana, ul. Poznaska 200, 63-800 Gosty.
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4. Gostyska Inicjatywa Społeczna PLUS, Gola 76e/3, 63-800 Gosty.

5. Gostyska Liga Kr	glarska, ul. Strzelecka 27, 63-800 Gosty.

6. Gostyski Klub Karate TIGER, ul. Jana Pawła II 84, 63-800 Gosty.

7. Gostyskie Stowarzyszenie Internautów, ul. Sikorskiego 33, 63-800 Gosty.

8. Gostyskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet JESTEM, ul. Hutnika 4, 63-800

Gosty.

9. Gostyskie Stowarzyszenie Promocji Twórczo
ci Regionalnej, 

ul. S�dowa 17, 63-800 Gosty.

10.Gostyskie Towarzystwo Gospodarcze, ul. Lipowa 1, 63-800 Gosty.

11. Gostyskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Wrocławska 257, 63-800 Gosty.

12.Gostyskie Towarzystwo Tenisowe, ul. Górna 39, 63-800 Gosty.

13.Klub Je�dziecki MERKURY, Daleszyn, 63-800 Gosty.

14.Klub Sportowy START w Gostyniu, ul. Strzelecka 27, 63-800 Gosty.

15.Klub Strzelectwa Sportowego LOK VIS w Gostyniu, 

ul. Wrocławska 45 A, 63-800 Gosty.

16.Kolarski Klub Sportowy GOSTY�, ul. Poznaska 171, 63-800 Gosty.

17.Koło Pszczelarzy, Daleszyn 38, 63-800 Gosty.

18.Zwi�zek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Wi	�niów Politycznych, 

ul. Poznaska 200, 63-800 Gosty.

19.Miejski Klub Sportowy KANIA GOSTY�, ul. Sportowa 1, 63-800 Gosty.

20.Ruch Obrony Bezrobotnych, ul. Przy Dworcu 3, 63-800 Gosty.

21.Ognisko TKKF T�CZA w Gostyniu, ul. Łokietka 2, 63-800 Gosty.

22.Ognisko TTKF HUTNIK, ul. Starogostyska 9, 63-800 Gosty.

23.Okr	gowy Zwi�zek Tenisa Stołowego, ul. Willowa 43, 63-800 Gosty.

24.Polski Czerwony Krzy� Zarz�d Rejonowy w Gostyniu, ul. Kolejowa 7, 63-800 Gosty.

25.Polski Zwi�zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy, 

os. 700 Lecia 9, 63-800 Gosty.

26.Polski Zwi�zek Filatelistów, ul. Wiosny Ludów, 63-800 Gosty.

27.Polski Zwi�zek Niewidomych, Koło w Gostyniu, 

ul. Wojska Polskiego 3c/32, 63-800 Gosty.

28.Polski Zwi�zek W	dkarski, Koło Gosty Miasto, 

ul. Wojska Polskiego 1/p, 63-800 Gosty.

29.Polski Zwi�zek W	dkarski Koło HUTNIK w Gostyniu, ul. Hutnika 11, 63-800 Gosty.

30.Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Polna 72, 63-800 Gosty.
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31.Rada Miejsko-Gminna Ludowe Zespoły Sportowe Stanisław Guban, 

Daleszyn, 63-800 Gosty.

32.Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum

w Gostyniu, ul. Wrocławska 10, 63-800 Gosty.

33.Stowarzyszenie DOM EUROPEJSKI, ul. Hutnika 4, 63-800 Gosty.

34.Stowarzyszenie DZIECKO, ul. Bojanowskiego 14a, 63-800 Gosty.

35.Stowarzyszenie JA TE� POMAGAM, os. 700 Lecia 11/27, 63-800 Gosty.

36.Stowarzyszenie Klub Je�dziecki Henryk Glinkowski w Sikorzynie, 

Sikorzyn 21, 63-800 Gosty.

37.Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra D	ta Miasta i Gminy Gosty, 

ul. Strzelecka 28, 63-800 Gosty.

38.Stowarzyszenie Kupców Ziemi Gostyskiej, ul. Ks. Olejniczaka 6, 63-800 Gosty.

39.Stowarzyszenie Miłosierdzia �w. Wincentego A'Paulo, 

ul. Przy Farze 2, 63-800 Gosty.

40.Stowarzyszenie Miło
ników �wi	togórskich Zabytków, Głogówko 15, 63-800 Gosty.

41.Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych NIE SAMI, ul. Polna 72, 63-800 Gosty.

42.Stowarzyszenie O
rodek Działa Ekologicznych JUTRZENAKA w Gostyniu, 

ul. Kolejowa 19/7, 63-800 Gosty.

43.Stowarzyszenie OTWARTY �WIAT, os. 700 Lecia 4/3, 63-800 Gosty.

44.Stowarzyszenie Pedagogów Powiatu Gostyskiego AMICUS, 

ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gosty.

45.Stowarzyszenie Promocji Kultury Chrze
cijaskiej IGNIS, 

Głogówko 15, 63-800 Gosty.

46.Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyskiego, 

ul. 1 Maja 1, 63-800 Gosty.

47.Stowarzyszenie Ruch Obrony Bezrobotnych i Biednych, 

ul. Powstaców WIkp. 8/9, 63-800 Gosty.

48.Stowarzyszenie Wła
cicieli Domków Le
nych, ul. Willowa 3/47, 63-800 Gosty.

49.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski KASIA, 

Brzezie 75, 63-800 Gosty.

50.Zgromadzenie Sióstr Słu�ebniczek, ul. Jana Pawła II 16/17, 63-800 Gosty.

51.Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej LABRADA, 

ul. Nad Kani� 21, 63-800 Gosty.

52.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Starogostyska 9, 63-800 Gosty.
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53.Towarzystwo Przyjaciół Gostyskiej Biblioteki Publicznej, ul. Wrocławska 257, 

63-800 Gosty.

54.Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA, ul. Ko
cielna 4, 63-800 Gosty.

55.Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształc�cych w Gostyniu, 

ul. Wrocławska 10, 63-800 Gosty.

56.Uczniowski Kolarski Klub Sportowy GOSTY�, ul. Wrocławska 264, 63-800 Gosty.

57.Zarz�d MG ZOSP RP w Gostyniu, ul. Wrocławska 247, 63-800 Gosty.

58.Zwi�zek Harcerstwa Polskiego Hufiec GOSTY�, ul. Poznaska 200, 63-800 Gosty.

59.Zwi�zek Wi	�niów Politycznych Okresu Stalinowskiego, 

ul. Poznaska 200, 63-800 Gosty.

60.Gostyskie Towarzystwo Historyczne, ul. Nad Kani� 169, 63-800 Gosty.

61.Towarzystwo Przyjaciół Fary, ul. Przy Farze 2, 63-800 Gosty.

62.Stowarzyszenie Miło
ników Muzyki �wi	togórskiej im. Józefa Zajdlera, 

Głogówko 15, 63-800 Gosty.

63.Fundacja ABSOLWENT, ul. Helsztyskiego 2, 63-800 Gosty.

64.Stowarzyszenie Rodzinne Ogrody Działkowe – 6 ogrodów działkowych na terenie

miasta Gosty.

2.12. PODSUMOWANIE CZ��CI DIAGNOSTYCZNEJ

Dokonuj�cy diagnozy problemów społecznych na terenie gminy zespół korzystał

z  szeregu  mo�liwo
ci,  jakie  stwarza  funkcjonowanie  jednostek  organizacyjnych

samorz�du terytorialnego, jednostek pozarz�dowych oraz instytucji  współdziałaj�cych

w szeroko rozumianym obszarze polityki społecznej. Nie poprzestaj�c na analizie �ródeł

zastanych,  którymi  dysponuj�  Miejsko-Gminny  O
rodek  Pomocy  Społecznej,

Powiatowy  Urz�d  Pracy,  Policja  i  inne  instytucje,  korzystano  obficie  z  bardzo

wskazanych przy sporz�dzaniu analiz diagnostycznych �ródeł wywołanych, tj.  bada

ankietowych i analizy SWOT.

Sumuj�c uzyskane informacje i nakładaj�c wyniki diagnozy na zakres mo�liwo
ci

kompetencyjnych samorz�du,  mo�emy wskaza�  najwa�niejsze obszary problemowe,

których rozwi�zanie powinno sta� si	 przedmiotem działa samorz�du lokalnego, a jest

tre
ci� cz	
ci programowej niniejszego dokumentu. Zespół przygotowuj�cy dokument

uznał,  �e obszarami problemowymi, dla których nale�y zaprogramowa�  działania, s�

kwestie dotykaj�ce osoby zagro�one wykluczeniem społecznym, a w
ród nich grupy
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najbardziej  nara�one  na  marginalizacj	,  tj.  osoby  ubogie,  bezrobotne,  starsze,

niepełnosprawne i bezdomne. Równie wa�na jest rodzina, któr� nale�y wzmocni� tak,

aby w skuteczniejszy sposób mogła opiera� si	 kryzysom powodowanym przez czynniki

i  kwestie  zewn	trzne,  takie  jak  np.  bezrobocie  czy  te�  czynniki  wewn	trzne,

powoduj�ce  rozpad  po�ycia,  np.  problem  alkoholowy.  W  po
redni  sposób  na

funkcjonowanie lokalnej społeczno
ci wpływa równie� kondycja i działalno
� organizacji

pozarz�dowych. 

Tworz�c  polityk	  społeczn�  na  poziomie  lokalnym,  zgodnie  z  zasadami

pomocniczo
ci  i  partycypacji  społecznej,  nie  sposób  nie  dostrzec  w  dokumencie

programowym powy�szych kwestii i wskaza� dla nich wła
ciwych mo�liwo
ci rozwoju.

W  dalszej  cz	
ci  niniejszego  dokumentu  zaprezentowano  najwa�niejsze  dla  gminy

Gosty  kwestie  problemowe,  których  rozwi�zywanie  powinno  by�  przedmiotem

szczególnej troski ze strony instytucji gminnych i ich społecznych partnerów.
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ZWI�ZEK ZIDENTYFIKOWANYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Z PROGRAMOWANIEM DZIAŁA�
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Powy�szy  wykres  przedstawia  zwi�zek  zidentyfikowanych  w  procesie

badawczym  problemów  społecznych  z  czynnikami,  które  nale�y  bra�  pod  uwag	

w programowaniu  działa  słu��cych  rozwi�zywaniu  problemów  społecznych


rodowiska  lokalnego.  Oczywi
cie  wpływ  poszczególnych  czynników  jest  zło�ony

i niejednorodny.  Najwi	ksze  znaczenie  przy  projektowaniu  działa  maj�  mo�liwo
ci

kompetencyjne  samorz�du lokalnego oraz  warunki  finansowe,  nieco  mniejsze,  cho�

tak�e istotne, inne dokumenty strategiczne omówione w cz	
ci wst	pnej.
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3. CZ��� PROGRAMOWA

W  tej  cz��ci  strategii  zawarte  s�  programy  szczegółowe  polityki  i  pomocy

społecznej,  przeznaczone do realizacji  na terenie gminy. Zostały one uj�te w formie

misji, celów strategicznych, celów szczegółowych i kierunków działa�. 

3.1. MISJA 
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3.2. CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE, KIERUNKI DZIAŁA�
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Gmina Gosty� – silna i zintegrowana 

społeczno�� lokalna, aktywna  w 

przeciwdziałaniu zjawiskom negatywnie 

wpływaj�cym na jej bezpiecze�stwo socjalne

BEZPIECZNA SOCJALNIE RODZINA

SPRAWNY SYSTEM POMOCY  W 

ZASPOKAJANIU PODSTAWOWYCH 

POTRZEB OSÓB ZAGROONYCH 

MARGINALIZACJ�

ROZWÓJ AKTYWNO�CI OBYWATELSKIEJ

MISJA

CELE 
STRATEGICZNE
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Kierunki działa� do celu operacyjnego 1.

1. Wł�czenie rodziców do współpracy z placówkami o
wiatowymi i wychowawczymi

w  procesach  edukacyjnych  i  wychowawczych,  m.in.  poprzez  promowanie

aktywnych  postaw  społecznych  celem  zwi	kszenia  uczestnictwa  rodziców

w przedsi	wzi	ciach poszczególnych placówek.

2. Rozwój sieci placówek edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzie�y, m.in.

zwi	kszenie  dost	pno
ci  bazy  ju�  istniej�cej,  organizowanie  czasu  wolnego

(zaj	cia  pozalekcyjne,  kluby,  boiska,  miejsca  zabaw)  oraz  tworzenie  nowych

obiektów sportowo-rekreacyjnych.

3. Zintegrowanie działa  na rzecz dziecka i  rodziny ze 
rodowiskiem lokalnym,  

w szczególno
ci z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, s�dami i ich

organami pomocniczymi, instytucjami o
wiatowymi, zakładami opieki zdrowotnej,

ko
ciołami i zwi�zkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.
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Cel strategiczny 1.

BEZPIECZNA SOCJALNIE RODZINA

Wzmacnianie pozycji rodziny i dziecka  w 

�rodowisku lokalnym poprzez współprac	 

z instytucjami i organizacjami 

zajmuj�cymi si	 opiek� i pomoc� rodzinie.

Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji 

oraz wspieranie i usprawnianie systemu 

wsparcia dla rodziny, m.in. 

psychologicznego, prawnego, socjalnego.

Zapewnienie dzieciom i młodzie
y  

odpowiednich warunków do 
ycia 

i rozwoju zgodnie z ich potrzebami  oraz 

przysługuj�cymi im prawami.

Cele operacyjne
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4. Wykorzystanie potencjału partnerów społecznych w realizacji pomocy dziecku  

i rodzinie.

5. Inicjowanie  i  rozwój  ró�nych form integracji  rodzin  ze  społeczno
ci�  lokaln�  

–  wspieranie  wypoczynku  rodzinnego,  organizowanie  imprez  integracyjnych  

i  kulturalnych,  festynów,  spartakiad  we  współpracy  z  organizacjami

pozarz�dowymi.

6. Upowszechnianie  informacji  o  podmiotach  
wiadcz�cych  pomoc  dziecku  

i rodzinie.

Kierunki działa� do celu operacyjnego 2.

1. Wspieranie materialne rodzin z systemu pomocy społecznej.

2. Zintensyfikowanie i rozwój form pracy socjalnej ze szczególnym uwzgl	dnieniem

dzieci ze 
rodowisk niewydolnych wychowawczo.

3. Zapewnienie  bezpłatnej  lub  taniej  opieki  nad  dzie�mi  dla  pracuj�cych  oraz

podnosz�cych  swoje  kwalifikacje  zawodowe  osób  samotnie  wychowuj�cych

dzieci.

Kierunki działa� do celu operacyjnego 3.

1. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i młodzie�y z rodzin ubogich:

• organizowanie i finansowanie do�ywiania w trakcie nauki w szkole,

• zapewnienie odzie�y i wyposa�enia w artykuły szkolne,

• organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego,

• organizowanie  akcji  charytatywnych  dla  pozyskiwania  
rodków  na  pomoc

dzieciom.

2. Szkolenie  i  podnoszenie  kwalifikacji  kadry  specjalistów  do  pracy  z  rodzin�

i dzie�mi.

3. Tworzenie  interdyscyplinarnych  zespołów  specjalistów  do  spraw  interwencji

w sytuacjach zagra�aj�cych dzieciom i młodzie�y.

4. Rozwój  nowych  form  działa  osłonowo-aktywizuj�cych  na  rzecz  dzieci

i młodzie�y niepełnosprawnej.

5. Opracowywanie i realizacja programów specjalnych na rzecz dziecka i rodziny.

6. Podnoszenie  jako
ci  i  dost	pno
ci  realizowanego  systemu  
wiadcze

rodzinnych.
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Odpowiedzialni za realizacj	 kierunków działa�:

Rada Miejska i  Urz�d Miejski,  jednostki  organizacyjne samorz�du gminnego,  w tym

szkoły oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

�rodki finansowe:

Bud�et samorz�du lokalnego, 
rodki pozyskane z funduszy zewn	trznych: rz�dowych,

pozarz�dowych, programów celowych.

Partnerzy:

Instytucje rz�dowe, naukowe, samorz�dowe, organizacje społeczne, ze szczególnym

uwzgl	dnieniem organizacji po�ytku publicznego.
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Kierunki działa� do celu operacyjnego 1.

1. Zmniejszanie  skutków  ubóstwa  poprzez  systematyczn�  pomoc  rzeczow�  

i  finansow�,  realizowan�  przez Miejsko-Gminny O
rodek Pomocy Społecznej,

Bank  �ywno
ci  i  Stacj	  Socjaln�  oraz  współpracuj�ce  z  nimi  organizacje

pozarz�dowe.

2. Rozwijanie  stałej  współpracy  jednostek  Urz	du  Miejskiego,  organizacji

pozarz�dowych i Powiatowego Urz	du Pracy w zakresie monitorowania zjawiska

bezrobocia na terenie gminy:

• organizowanie  w  szerszym  zakresie  prac  interwencyjnych  i  robót

publicznych,

• zwi	kszenie  dost	pno
ci  sta�ów  absolwenckich  i  przygotowania

zawodowego,

• organizowanie  szkole  i  kursów  umo�liwiaj�cych  zmian	  kwalifikacji

zawodowych (ze szczególnym uwzgl	dnieniem osób powy�ej 45 lat),

• tworzenie stałych zespołów aktywizacji zawodowej,
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Cel strategiczny 2.
SPRAWNY SYSTEM POMOCY  W 

ZASPOKAJANIU PODSTAWOWYCH 
POTRZEB OSÓB ZAGROONYCH 

MARGINALIZACJ�

Redukowanie zjawiska ubóstwa, 

bezrobocia i bezdomno�ci.

Budowa zintegrowanego systemu 

rozwi�zywania problemu uzale
nie�.

Wsparcie seniorów  i osób 

niepełnosprawnych.

Cele operacyjne

8



• tworzenie grup samopomocowych.

3. Objecie  prac�  socjaln�  osób  marginalizowanych,  w  tym  długotrwale

bezrobotnych, aby zach	ca� je do systematycznego poszukiwania zatrudnienia.

W  szczególno
ci  nale�y  d��y�  do  udzielenia  im  wszechstronnej  pomocy  

w  zakresie:  poradnictwa  i  zapoznania  z  aktywnymi  technikami  poszukiwania

pracy.

4. Systematyczne  dokształcanie  pracowników  socjalnych  w  zakresie  wdra�ania

nowych instrumentów w pracy socjalnej – kontraktu socjalnego.

5. Aktywna współpraca z organizacjami pozarz�dowymi, działaj�cymi w obszarze

i na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

6. Wdra�anie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie zatrudnienia w ramach

spółdzielni socjalnych.

7. Kontynuowanie  realizacji  i  ewaluacja  programu  „Centrum  Wolontariatu  

i Aktywnych na rzecz gminy”.

8. Współudział  w  programach  realizowanych  z  Europejskiego  Funduszu

Społecznego przez instytucje rynku pracy.

9. Bie��cy  monitoring  ofert  programowych  i  ewentualne  opracowanie  projektów

maj�cych na celu rozwi�zywanie problemu bezrobocia, w szczególno
ci w
ród

kobiet i osób długotrwale bezrobotnych.

10.Wsparcie osób bezdomnych i zagro�onych bezdomno
ci� poprzez:

• prac	  socjaln�,  polegaj�ca  m.in.  na  poradnictwie  w  zakresie  mo�liwo
ci

pomocy  w  opłacie  czynszu  celem  zapobie�enia  eksmisji  i  bezdomno
ci,

informowaniu o zamianie mieszka oraz opracowanie programu w zakresie

przeciwdziałania ww. zjawiskom,

• udzielanie  pomocy  finansowej  w  opłacie  czynszu  (dodatki  mieszkaniowe,

zasiłki  celowe  uzyskane  w  ramach  programu  „Centrum  Wolontariatu  

i Aktywnych na rzecz gminy”,

• zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych, w tym w drodze współpracy

z organizacjami pozarz�dowymi.

• działania  osłonowe na  rzecz  osób  bezdomnych:  m.in.  pomoc  materialn�,

rzeczow�,  medyczn�,  poradnictwo  specjalistyczne,  opracowywanie

indywidualnych programów wychodzenia z bezdomno
ci.

• reintegracj	 społeczn� i zawodow� – organizowanie zatrudnienia socjalnego

dla osób obj	tych programem wychodzenia z bezdomno
ci,

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWI�ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GOSTY� 8



• stworzenie systemu mieszka rotacyjnych.

Kierunki działa� do celu operacyjnego 2.

1. Prowadzenie  działa  zmierzaj�cych  do  ograniczania  spo�ycia  napojów

alkoholowych poprzez programy profialktyczne.

2. Promowanie zmiany zachowa i postaw mieszkaców wobec u�ywek.

3. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej w stosunku do osób

łami�cych prawo w tym zakresie.

4. Budowa  mi	dzyinstytucjonalnych  koalicji  słu��cych  rozwi�zywaniu  kwestii

uzale�nie.

5. Zwi	kszanie 
wiadomo
ci społeczno
ci lokalnej, z szczególnym uwzgl	dnieniem

dzieci i młodzie�y, odno
nie zagro�e wynikaj�cych ze stosowania u�ywek.

6. Zwi	kszenie skuteczno
ci i dost	pno
ci leczenia i terapii osobom uzale�nionym 

i  współuzale�nionym  w  zakresie  nowoczesnych  strategii  i  metod  oraz

wzmacnianie efektów leczenia poprzez współprac	 istniej�cych na terenie gminy

wyspecjalizowanych jednostek pomagaj�cych ww. osobom.

7. Przeciwdziałanie  przemocy  domowej  –  opracowanie  i  realizacja  gminnego

programu przeciwdziałania przemocy.

8. Opracowanie i  realizacja gminnego programu przeciwdziałania uzale�nieniom  

i narkomanii.

Kierunki działa� do celu operacyjnego 3.

1. Systematyczny  monitoring  i  analiza  potrzeb  mieszkaców b	d�cych  w  wieku

poprodukcyjnym oraz niepełnosprawnych.

2. Doradztwo i zach	canie do rozwoju małych form pomocy dla osób starszych,

takich jak rodzinne domy pomocy społecznej lub mieszkania rotacyjne.

3. Podnoszenie jako
ci usług opiekuczych, obejmuj�cych pomoc w zaspokajaniu

codziennych potrzeb �yciowych, podstawow� opiek	 higieniczn�, zalecan� przez

lekarza, piel	gnacj	 oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

4. Szkolenie profesjonalnych kadr zajmuj�cych si	 opiek� 
rodowiskow� w formie

specjalistycznych usług.

5. Rozwijanie  aktywnych  form  sp	dzania  wolnego  czasu  przez  osoby  starsze  

i  niepełnosprawne,  w  tym  organizowanie  cyklicznych  spotka  integracyjnych,

zaspokajanie potrzeb kulturalno-społecznych i rekreacyjnych.
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6. Rozszerzenie  oferty  (m.in.  zwi	kszenie  dost	pu  do  rehabilitacji  ruchowej  

i utworzenie mieszkania chronionego dla osób zaburzeniami psychicznymi) oraz

poprawienie bazy lokalowej funkcjonuj�cego na terenie gminy �rodowiskowego

Domu Samopomocy (podj	cie współpracy w tym zakresie m.in. z Pastwowym

Funduszem  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych),  likwidacja  barier

architektonicznych.

7. Zwi	kszenie udziału organizacji pozarz�dowych w realizacji programów na rzecz

osób starszych i niepełnosprawnych.

8. Prowadzenie  współpracy  z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  celu

umo�liwienia osobom starszym i niepełnosprawnym skorzystania z przysługuj�cych

im uprawnie, np. wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, do sanatorium, w uzyskaniu

odpowiedniego sprz	tu rehabilitacyjnego itp.

9. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Pastwowym Funduszem

Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w  zakresie  likwidacji  barier

architektonicznych i komunikacyjnych m.in.:

•••• umo�liwienie  pokonywania  ró�nych  poziomów  w  miejscach,  w  których

wyst	puj� ró�nice wysoko
ci,

•••• stosowanie ró�nych sposobów orientacji ułatwiaj�cych poruszanie si	,

•••• systematyczne  przystosowywanie  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych

obiektów u�yteczno
ci publicznej,

•••• tworzenie i oznaczanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

10.Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urz	dem

Pracy w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

11. Rozpowszechnianie  idei  wolontariatu  w
ród  społeczno
ci  lokalnej,  ze

szczególnym uwzgl	dnieniem dzieci i  młodzie�y, na rzecz opieki nad osobami

starszymi i niepełnosprawnymi.

Odpowiedzialni za realizacj	 kierunków działa�:

Rada Miejska i  Urz�d Miejski,  jednostki  organizacyjne samorz�du gminnego,  w tym

szkoły i jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Gminna Komisja Rozwi�zywania

Problemów Alkoholowych.
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�rodki finansowe:

Bud�et samorz�du lokalnego, 
rodki pozyskane z funduszy zewn	trznych: rz�dowych,

pozarz�dowych, programów celowych.

Partnerzy:

Instytucje rz�dowe, naukowe, samorz�dowe, organizacje społeczne, ze szczególnym

uwzgl	dnieniem organizacji po�ytku publicznego, Policja.
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Kierunki działa� do celu operacyjnego 1.

1. Wzmocnienie  roli  pracownika  socjalnego  jako  profesjonalisty  działaj�cego  na

rzecz pełniejszej integracji społecznej osób ubogich i wykluczonych społecznie.

2. Systematyczne dokształcanie pracowników socjalnych.

3. Zwi	kszenie liczby pracowników socjalnych do poziomu zgodnego z ustaw�.

4. Motywowanie pracowników socjalnych do zdobycia specjalizacji w zawodzie.

5. Podj	cie działa w kierunku poprawy bazy lokalowej Miejsko-Gminnego O
rodka

Pomocy Społecznej, co bezpo
rednio wpłynie na polepszenie warunków obsługi

klientów.

Kierunki działa� do celu operacyjnego 2.

1. Systematyczna diagnoza i monitoring istniej�cych problemów społecznych.

2. Systematyczna  analiza  zasobów  finansowych  przeznaczonych  na  realizacj	

zada własnych i zleconych.
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b społecznych  jako 

czynnik integracji lokalnej.

Diagnozowanie potrzeb  i problemów 

społeczno�ci lokalnej.

Wspieranie instytucji  społecze�stwa 

obywatelskiego
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3. Coroczne  informowanie  radnych  i  decydentów  o  istniej�cych  potrzebach  

i kwestiach społecznych.

4. Analiza  
wiadczonej  pomocy  ze  wzgl	du  na  efektywno
�  i  wła
ciwo
�

adresatów.

5. Systematyczny  monitoring  istniej�cych  i  rozpoczynaj�cych  si	  programów

celowych  i  funduszy,  słu��cy  ewentualnemu  pozyskiwaniu  
rodków

zewn	trznych na rozwi�zywanie lokalnych potrzeb społecznych.

6. Doskonalenie  systemu  informacyjnego  o  mo�liwo
ciach  udzielania  pomocy

społecznej i wsparcia mieszkacom gminy, np. poprzez wydawanie biuletynów 

i informatorów.

7. Realizacja zada dotycz�cych rozwi�zywania problemów społecznych w gminie,

w jak najszerszym zakresie, przez organizacje społeczne, ko
ciół katolicki i inne

ko
cioły,  zwi�zki  wyznaniowe,  fundacje,  stowarzyszenia,  pracodawców,  osoby

fizyczne i prywatne. 

Kierunki działa� do celu operacyjnego 3.

1. Aktywna współpraca z organizacjami pozarz�dowymi;  zwi	kszenie koordynacji

współdziałania z ww. organizacjami.

2. Wspomaganie inicjatyw społecznych i  inspirowanie rozwoju idei  samopomocy;

mobilizowanie  organizacji  pozarz�dowych  do  podj	cia  lub  wzmo�enia

działalno
ci na rzecz społeczno
ci lokalnej.

3. Wspieranie  organizacyjne,  prawne  i  lokalowe  powstaj�cych  i  istniej�cych

organizacji  pozarz�dowych  oraz  
wiadczenie  poradnictwa  dla  organizacji

pozarz�dowych w zakresie pozyskiwania grantów i dotacji, 
rodków finansowych

z innych �ródeł ni� samorz�dowe.

4. Zwi	kszenie koordynacji działa organizacji pozarz�dowych ju� działaj�cych na

terenie  gminy  poprzez:  systematyczny  przepływ  informacji  o  podejmowanych

inicjatywach, regularne spotkania i wymian	 do
wiadcze.

5. Rozwój wolontariatu.

Odpowiedzialni za realizacj	 kierunków działa�:

Rada Miejska i  Urz�d Miejski,  jednostki  organizacyjne samorz�du gminnego,  w tym

szkoły oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
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�rodki finansowe:

Bud�et samorz�du lokalnego, 
rodki pozyskane z funduszy zewn	trznych: rz�dowych,

pozarz�dowych, programów celowych.

Partnerzy:

Instytucje rz�dowe, naukowe, samorz�dowe, organizacje społeczne, ze szczególnym

uwzgl	dnieniem organizacji po�ytku publicznego.
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3.3. MONITORING I WDRAANIE STRATEGII

3.3.1. MONITORING I EWALUACJA

Monitoring  i  ewaluacja  zapisów  strategicznych  polegaj�  na  systematycznej

ocenie  realizowanych  działa  oraz  modyfikacji  kierunków  działania  w  przypadku

istotnych  zmian  społecznych,  które  mog�  pojawi�  si	  poprzez  zmian	  regulacji

prawnych  czy  te�  narastanie  poszczególnych  dolegliwo
ci  społecznych.  Cało
ciowa

ocena  wymaga  odpowiedzi  na  pytania  o  zgodno
�  ocenianej  polityki  z  przyj	tymi

warto
ciami  i  zasadami.  Ewaluacja  jest  działalno
ci�  z  natury  normatywn�,  gdy�

z jednej strony wykorzystuje si	 w niej istniej�ce normy, z drugiej za
 w jej wyniku mog�

pojawi� si	 propozycje wprowadzenia nowych norm i procedur. Jest tak�e działalno
ci�

instrumentaln�, poniewa� jej podstawowym celem jest dostarczenie podmiotom polityki

społecznej praktycznej wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu decyzji.

Elementami skutecznego monitoringu i ewaluacji b	d� przede wszystkim:

• Zespół wdra
aj�cy strategi	.

Zespół  powinien  zosta�  powołany  przez  burmistrza  odr	bnym  zarz�dzeniem,

a w jego skład mog�  wej
�  m.in.:  zast	pca burmistrza,  kierownik  Miejsko-Gminnego

O
rodka Pomocy Społecznej, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwi�zywania

Problemów Alkoholowych oraz inne osoby wskazane przez burmistrza.

• Roczna ocena wdra
ania strategii.

Zespół wdra�aj�cy strategi	 winien si	 zbiera� przynajmniej raz w roku i oceni�

poziom  wdra�ania  poszczególnych  celów  i  kierunków  działa.  Zespół  swoj�  ocen	

powinien  przekaza�  burmistrzowi  i  radzie,  sugeruj�c  przyj	cie  proponowanych

rozwi�za, np. programów celowych.

3.3.2. WSKA�NIKI STOPNIA EFEKTYWNO�CI REALIZACJI STRATEGII

W  obszarze  polityki  społecznej  dysponujemy  stosunkowo  szerok�  gam�

wska�ników  społecznych,  za  pomoc�  których  mo�emy  skutecznie  ocenia�  poziom

wdra�anych w wybranym sektorze  zmian.  Zespół  wdra�aj�cy  strategi	  b	dzie  mógł

korzysta�  z  szerokiego  wachlarza  wska�ników  odzwierciedlaj�cych  wa�ne  warto
ci

zakładane do osi�gni	cia i ukierunkowuj�ce proces rozwoju.
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• W obszarze dotycz�cym ludno
ci:

− przyrost naturalny na 1.000 osób,

− saldo migracji na 1.000 osób.

• W obszarze dotycz�cym rynku pracy:

− udział zarejestrowanych bezrobotnych w ogólnej liczbie czynnych zawodowo,

− udział bezrobotnych do 30. roku �ycia w ogólnej liczbie bezrobotnych,

− liczba poszukuj�cych pracy na jedno wolne miejsce pracy.

• W obszarze dotycz�cym dochodów i wydatków ludno
ci:

− dochody do dyspozycji gospodarstw domowych,

− dochody na 1 osob	 w podstawowych typach gospodarstw domowych,

− odsetek osób �yj�cych w ubóstwie,

− gł	boko
� ubóstwa,

− udział  gospodarstw  domowych  oceniaj�cych  swoj�  sytuacj	  jako  zł�  lub

bardzo zł�.

• W obszarze dotycz�cym o
wiaty i wykształcenia:

− liczba ludno
ci  z  wykształceniem wy�szym na 1.000 osób w wieku 25 lat

i wi	cej,

− liczba ludno
ci z wykształceniem co najmniej 
rednim na 1.000 osób w wieku

20 lat i wi	cej.

Dodajmy, 
e istniej�  równie
 wska�niki – instrumenty polityki społecznej,

za  pomoc�  których  cele  mog�  by�  osi�gni	te  lub  które  mog�  wspomaga�  procesy

osi�gania celów. S� to m.in. procentowe udziały:

• osób  dotkni	tych  problemami  alkoholowymi  korzystaj�cych  z  pomocy  w  tym

zakresie w ogóle osób dotkni	tych tymi problemami,

• osób  dotkni	tych  problemami  alkoholowymi  nale��cych  do  klubów  AA  itp.

w ogóle osób dotkni	tych tymi problemami,

• młodzie�y wyedukowanej w zakresie zagro�e alkoholowych w ogóle młodzie�y,

• młodzie�y  wyedukowanej  w  zakresie  zagro�e  zwi�zanych  z  narkotykami

w ogóle młodzie�y,

• osób  dotkni	tych  problemami  narkomanii  korzystaj�cych  z  pomocy  w  tym

zakresie w ogóle osób dotkni	tych tymi problemami,

• osób dotkni	tych problemami ubóstwa korzystaj�cych z pomocy w tym zakresie

w ogóle osób dotkni	tych tymi problemami,
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• osób  dotkni	tych  problemami  dotycz�cymi  niepełnosprawno
ci  korzystaj�cych

z pomocy w tym zakresie w ogóle osób dotkni	tych tymi problemami.

Powy�sze wska�niki s� w wi	kszo
ci dost	pne w zbiorach statystyki publicznej

oraz w zasobach informacyjnych instytucji zajmuj�cych si	 pomoc� społeczn�. Cz	
�

danych mo�e by� zbierana okresowo poprzez badania ankietowe w
ród mieszkaców

gminy oraz w kluczowych dla rozwi�zywania problemów społecznych instytucjach.

Ostateczny  kształt  systemu  monitoringu  powinien  zosta�  skorelowany

z projektami,  które b	d�  realizowane w ramach strategii.  Najpowszechniej  wska�niki

lokalnej  efektywno
ci  osi�ganych  celów  s�  pogrupowane  wokół  najwa�niejszych

obszarów  realizacyjnych  strategii  i odnosz�  si	  do  poszczególnych  zagadnie.

Podstawowymi  wska�nikami,  jakie  mog�  by�  przyj	te  dla  pomiaru  efektywno
ci

wdra�ania strategii, s� wska�niki ekonomiczne i społeczne.

• Ekonomiczne: stopie  poniesionych nakładów, koszty jednostkowe uzyskania

efektu,  ilo
�  
rodków  finansowych  przeznaczonych  na  realizacj	  danego

projektu.

• Społeczne: liczba  programów  i  projektów  socjalnych  zrealizowanych

w odniesieniu  do  poszczególnych  celów  strategicznych,  liczba  uczestników

szkole  i  warsztatów,  ocena  warto
ci  merytorycznej  realizowanych projektów,

inicjatywy społeczne w obszarze aktywizacji i integracji społecznej, liczba osób

usamodzielnionych. 

3.3.3. CECHY PROGRAMÓW I PROJEKTÓW

Strategia integracji  i  rozwi�zywania problemów społecznych b	dzie skuteczna,

o ile  przedstawiciele  samorz�du  lokalnego  znajd�  zasoby  umo�liwiaj�ce  budow	

i realizacj	 programów celowych zgodnych z przyj	tymi kierunkami działa. Programy

mo�na  realizowa�  w  okresach  rocznych,  dłu�szych  lub  krótszych,  w  zale�no
ci  od

charakteru danego projektu. Przy budowie projektów znaczenie b	d� miały 
rodki, które

Rada Miejska rocznie b	dzie przeznaczała na ten cel. Projekty winny by� realizowane

w ramach:

• własnych zasobów samorz�du (np. projekty MGOPS-u),

• poprzez organizacje pozarz�dowe,
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• poprzez inne instytucje zewn	trzne.

Projekty  i  programy mog�  by�  przyjmowane przez Rad	  Miejsk�  stosownymi

uchwałami, które winny przybiera� formuł	 zał�czników do niniejszej strategii. Projekty

i programy realizowane w ramach strategii powinny by� zgodne z przyj	tymi kierunkami

działa. Ponadto powinny je cechowa�: efektywno
�, skuteczno
� i celowo
�.

• Efektywno�� – jest to jedna z najbardziej po��danych cech polityki społecznej

i jednocze
nie  kryterium  jej  oceny.  Stosowana  jest  w  polityce  społecznej

w znaczeniach nadawanych jej przez ekonomi	, prakseologi	 i socjologi	. Jest

to relacja mi	dzy osi�gni	tymi b�d� planowanymi celami (korzy
ciami) danego

działania  a  ponoszonymi  lub  planowanymi  nakładami.  Mo�na  tego  dokona�

dwoma sposobami: osi�gaj�c maksymalny stopie  realizacji celu przy danym

nakładzie  zasobów  (zwi	kszenie  wydajno
ci)  lub  u�ywaj�c  minimalnego

nakładu 
rodków, by w jak najwi	kszym stopniu zbli�y�  si	  do realizacji  celu

(oszcz	dzanie zasobów). Efektywne programy, realizowane w ramach strategii,

rozwi�zuj�  jedn�  kwesti	  społeczn�,  nie  przyczyniaj�c  si	  do  powstania

nowych.  Słu��  zachowaniu  równowagi  mi	dzy  interesami  ró�nych  grup

społecznych  oraz  podnosz�  poziom  zaspokajania  potrzeb  społeczestwa,

oszcz	dnie i wydajnie dysponuj�c posiadanymi 
rodkami.

• Skuteczno�� –  jest  to  zgodno
�  mi	dzy  stanem  rzeczy,  okre
lanym  jako

skutek danego działania, a zakładanym celem. Skuteczno
� jest stopniowalna:

za skuteczne uznaje si	 nie tylko działania, których skutki s� to�same z celem,

ale i te, które zbli�aj� do jego osi�gni	cia. Skuteczno
� jest ocen�, dla której

punktem  odniesienia  jest  wzorzec  stanu  docelowego.  Ten  stan  docelowy

w polityce  społecznej  mo�e  by�  postrzegany  bardziej  konkretnie  –  jako

po��dane i  zaplanowane zmiany w jakiej
  dziedzinie �ycia społecznego (np.

ograniczanie obszarów biedy).

• Celowo��  –  jest  to  cecha  oznaczaj�ca  dotarcie  z  danym  programem  do


rodowiska osób rzeczywi
cie go potrzebuj�cych. Ocena celowo
ci powinna si	

opiera� na rzetelnie przeprowadzonej diagnozie problemu.

3.3.4. PROPONOWANE PROJEKTY – BANK POMYSŁÓW
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Poni�ej prezentowane s� trzy projekty. Dwa z nich powstały w trakcie prac nad

dokumentem strategicznym i przedstawiamy je na zasadzie „banku pomysłów”, tzn. ich

realizacja  jest  wskazana,  ale  mo�liwa  b	dzie  dopiero  wtedy,  gdy  wnioskodawcy

projektów pozyskaj�  na  nie  
rodki  finansowe.  Trzeci  natomiast  jest  realizowany  na

terenie gminy od 2000 roku. Nale�y doda�,  �e zaproszenie do budowania projektów

przekazano organizacjom pozarz�dowym i instytucjom gminy działaj�cym w obszarze

polityki społecznej.

PROJEKT 1.

„Wesołe wakacje"

WNIOSKODAWCA PROJEKTU

Zespół Szkół w Brzeziu, Brzezie 40, 63-800 Gosty, 

tel. (0 65) 572 11 66, e-mail:zss-brzezie@xl.wp.pl

WCZE�NIEJSZE DO�WIADCZENIA WNIOSKODAWCY W REALIZACJI ZADA�:

W Zespole Szkół w Brzeziu w ci�gu ostatnich trzech lat odbywały si	 „ tygodnie zaj	�",

w  ramach  zagospodarowania  czasu  wolnego  dzieci  podczas  ferii  zimowych,  dla

uczniów naszej szkoły oraz dzieci mieszkaj�cych w okolicy. Na cały tydzie składały si	

poszczególne hasła kolejnych dni np.: „poznajemy si	", „odpoczynek czynny", „nowinki

techniki",  „kulinarne specjały",  „odwiedzamy zakłady  pracy".  Dzieci  miały  zaj	cia  na

terenie szkoły (np.  zaj	cia plastyczne,  sportowe, ró�norodne konkursy z nagrodami)

oraz poza nim (np. wizyta w gostyskiej Kr	gielni oraz u p. P	dy, wyjazd do Marysina –

studio  p.  Frosta,  zwiedzanie  zakładu  poligraficznego  Netbox  oraz  redakcji  „�ycia

Gostynia”). W akcji tej brali udział prawie wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole

Szkół w Brzeziu. Uczestnicy zaj	� byli zawsze bardzo zadowoleni i nale�y nadmieni�,

�e dla wielu spo
ród nich była to jedyna forma aktywnego wypoczynku zimowego.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Jako baza główna: budynek Zespołu Szkół w Brzeziu oraz boisko szkolne. Poza tym

projekt  realizowany  b	dzie  w  miejscach  wyjazdowych:  Rydzyna  –  Leszno,  Lubi  –

Cichowo – Bierzy, Kórnik – Pozna, Brzednia, Ludwinowo.

CEL STRATEGICZNY PROJEKTU
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Głównym  celem  projektu  jest  zorganizowanie  czasu  wolnego  i  opieki  dzieciom  

z niepełnosprawno
ci� intelektualn� w czasie wakacji letnich (pierwsze dwa tygodnie

lipca).

Na  podstawie  dotychczasowego  do
wiadczenia  (od  pocz�tku  kilkuletniego  ju�

funkcjonowania  szkoły)  mo�emy  stwierdzi�,  �e  znaczna  cz	
�  dzieci  i  młodzie�y  

z niepełnosprawno
ci� intelektualn� pochodzi z rodzin o niskim statusie społecznym  

i materialnym (co z kolei wi��e si	 z ich biern� postaw� i niskim poczuciem własnej

warto
ci).  Tradycyjny  model  encyklopedycznego  przekazywania  wiedzy  ju�  dawno

okre
lony został jako nieskuteczny, a tym bardziej nie sprawdzi si	 w naszej szkole.  

Ze wzgl	du na deficyt intelektualny, czasami zaniedbanie społeczne lub jeszcze inne

sprz	�one  zaburzenia,  osoby  niepełnosprawne  cz	sto  charakteryzuj�  si	  biern�

postaw�  i  nisk�  motywacj�  do  działania.  Dlatego  uwa�amy,  �e  projekt  nasz  spełni

oczekiwania  dzieci  i  młodzie�y  z  niepełnosprawno
ci�  intelektualn�  (tak�e  ich

rodziców).  Pomo�e  zaspokoi�  potrzeb	  uaktywnienia  dzieci  i  młodzie�y

niepełnosprawnej intelektualnie, wypracowa� ich twórcz� postaw	 wobec �ycia i nauki.

Projekt ten mo�e równie� pomóc wzbudzi� u naszych uczniów (i nie tylko; tak�e u dzieci

z innych szkół) przekonanie, �e „szkoła" nie musi si	 kojarzy� jedynie z nauk� i jednym,

codziennie (bo obowi�zkowo) odwiedzanym budynkiem. Zadaniem szkoły jest równie�

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzie�y, a ciekawa realizacja tego zadania mo�e

uczniów ze szkoł� zintegrowa�. Projekt pomo�e równie� spełni� tak wa�ne dla ka�dego

powiatu zadanie, jakim jest równanie szans młodzie�y niepełnosprawnej intelektualnie 

o trudnym starcie �yciowym. Stwarza szans	 poznania niektórych miejsc z własnego

regionu,  województwa,  zdobycia  wiedzy  w  sposób  nieencyklopedyczny  i  zarazem

ciekawego sp	dzenia cz	
ci wakacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Realizacja projektu pozwoli osi�gn�� nast	puj�ce cele szczegółowe:

• zapewnienie uczniom ciekawego i aktywnego sp	dzenia czasu wolnego,

• zapewnienie opieki nad dzie�mi i młodzie�� w czasie dwóch tygodni letnich wakacji,

• rozwijanie aktywnej i twórczej postawy �yciowej,

• rozwijanie zainteresowania własnym regionem, województwem,

• poznanie przez uczniów nieznanych dot�d miejsc i nawi�zanie nowych kontaktów,

znajomo
ci,

• rozwój zdolno
ci manualnych, sportowych,
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• rozwój umiej	tno
ci współzawodnictwa.

BENEFICJENCI PROJEKTU

Uczestnicy: uczniowie Zespołu Szkół w Brzeziu i innych szkół powiatu gostyskiego.

Wiek: 10-17 lat; liczba uczestników: do 45 osób. 

Projekt dotyczy osób z lekk� i gł	bsz� niepełnosprawno
ci� intelektualn�.

Ponadto na realizacji projektu skorzystaj�: rodzice (organizacja atrakcji i opieki dla ich

dzieci)  oraz  opiekunowie  („realizatorzy  projektu”),  którzy  zdob	d�  pole  do

samorealizacji oraz nowe, zawodowe do
wiadczenia.

ZAKRES PROJEKTU

Na projekt  składa  si	  zorganizowanie  dwutygodniowych  półkolonii,  podczas  których

planowane  s�  zaj	cia  m.in.  plastyczno-techniczne,  artystyczne,  zabawy,  seanse

filmowe, zaj	cia rekreacyjno-sportowe na terenie szkoły oraz wyjazdy.

Oba moduły projektu („miejscowy" – 5 dniowy oraz „wycieczkowy" – 5 dniowy) mog� si	

wzajemnie przeplata�. 

W ramach modułu wycieczkowego:

• Rydzyna – Leszno: zwiedzanie zamku w Rydzynie, spacer po parku, zwiedzanie

lotniska w Lesznie, spacer po rynku,

• -Lubi – Cichowo – Bierzy: zwiedzanie klasztoru w Lubiniu, przej
cie do Cichowa 

i  zwiedzanie  skansenu  filmowego  Marka  Piekowskiego  „Soplicowo”,  tresura

zwierz�t  do  filmu,  przejazd  do  Bierzynia  –  pobyt  w  gospodarstwie

agroturystycznym,

• Kórnik – Pozna: zwiedzanie zamku i parku w Kórniku, w Poznaniu pobyt w ZOO

oraz spacer po Starym Rynku,

• Brzednia: pobyt w szkole przetrwania,

• Ludwinowo: pobyt w gospodarstwie agroturystycznym. 

Zadania dla realizatorów projektu:

• organizacja imprez i zaj	� tematycznych na terenie szkoły,

• stworzenie szczegółowego harmonogramu półkolonii,

• organizacja jednodniowych wycieczek,

• zapewnienie opieki i bezpieczestwa uczestnikom.
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PARTNERZY REALIZUJ�CY PROJEKT

W ramach projektu planujemy współpracowa� ze Starostwem Powiatowym w Gostyniu,

Urz	dem  Miejskim,  Poradni�  Psychologiczno-Pedagogiczn�,  Powiatowym  Centrum

Pomocy Rodzinie oraz Miejsko-Gminnym O
rodkiem Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Pragniemy  równie�  w  najbli�szym  czasie  nawi�za�  kontakt  ze  stowarzyszeniami:

„Kasia", „ Dziecko", „ Nie sami".

�RODKI NIEZB�DNE DO URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA PROJEKTU

LP. Kategoria Sposób kalkulacji Koszt całkowity

1.
Koszty osobowe
(4 opiekunów)

Stawka godzinowa:
n.kontr.: 21,68 x 10 dni x 8h x 3 os.
n.sta�.: 15,73 x 10 dni x 8h x 1os.

6.461,60 zł

2.

Materiały do prac 
plastycznych:
farby plakatowe 5 szt.
farby do folii 3 szt.
papier pakowy 40 szt.
blok rysunkowy 10 szt.
kredki 10 szt.
blok techniczny 10 szt.
brystol kolorowy 10 szt.
klej 10 szt.
papier kolorowy 10 szt.
no�yczki 5 szt.

5 x 8,00 = 40,00
3 x 20,00 = 60,00
40 x 1,00 = 40,00
10 x 2,00 = 20,00
10 x 6,00 = 60,00
10 x 3,00 = 30,00
10 x 3,00 = 30,00
10 x 2,00 = 20.00
10 x 3,00 = 30,00
5 x 2,00 = 10,00

340,00 zł

3.
Posiłki dla uczestników
półkolonii

Stawka dzienna: 
8,00 zł. na osob	,
45 x 8,00 = 360,00

360,00 zł

4.

Bilety wst	pu:
Zamek w Rydzynie
Skansen „ Soplicowo"
Bierzy – gospodarstwo
agroturystyczne
Zamek w Komiku
ZOO w Poznaniu
Brzednia (szkoła
przetrwania)
Ludwinowo – gospodarstwo
agroturystyczne

45 x 6.00 = 270,00
45 x 4,00 = 180,00

45 x 15,00 = 675,00
45 x 10,00 = 450,00
45 x 8,00 = 360,00

45 x 20,00 = 900,00

45 x 25,00-1125,00

3960,00 zł
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5.

Koszty przejazdów:

z Brzezia do Leszna
(plus powrót)
z Brzezia do Lubinia
(plus powrót)
z Brzezia do Poznania
(plus powrót)
z Brzezia do Brzedni
(plus powrót)
z Brzezia do
Ludwinowa
(plus powrót)

Stawka kilometrowa:
koszt przejazdu 1 km w PKS: 2,80
70 km x 2,80 =196,00

50 km x 2,80 =140,00

170 km x 2,80 =476,00

40 km x 2,80 =112,00

42 km x 2,80 =117,60

1041,60 zł

6.
Koszt utrzymania 
pomieszcze:

pr�d 200,00
woda 100,00
gaz 50,00

350,00 zł

Koszty razem: 12.513,20 zł

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

Czas realizacji projektu: pierwsze dwa tygodnie wakacji letnich: 03.07.-14.07,

(z wył�czeniem soboty i niedzieli), w godzinach 8.00-15.00; w przypadku jednodniowych

wycieczek mo�liwo
� przedłu�enia.

Czas  na  uruchomienie  projektu:  kwiecie,  maj,  czerwiec  (zorganizowanie  naboru

ch	tnych,  rezerwacja  miejsc  i  biletów  wst	pu,  
rodka  transportu  i  wszelkie  inne

czynno
ci organizacyjne).

PROJEKT 2.

„Bezpieczne miasto – bezpieczny człowiek”

Mieszkania rotacyjne jako etap usamodzielniania osób bezdomnych 

maj�cy wpływ na popraw� bezpiecze�stwa publicznego

WNIOSKODAWCA PROJEKTU

Teresa Klonowska – Miejsko-Gminny O
rodek Pomocy Społecznej w Gostyniu.

WST�P

Zacz��  wypada  od  stwierdzenia  oczywistego,  ale  bardzo  wa�nego:  na  poczucie

bezpieczestwa wpływa bardzo wiele czynników w zale�no
ci od sytuacji, w której si	

znajdujemy.
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Bezpieczestwo  publiczne  jako  szeroko  rozumiane  poj	cie  wi��e  si	  z  ró�nymi

dziedzinami �ycia społecznego. Negatywny wpływ na poczucie bezpieczestwa ma nie

tylko fakt, �e stajemy si	  ofiarami przest	pstw i 
wiadkami popełnianych wykrocze.

Cz	sto bywamy uczestnikami sytuacji, które trudno jednoznacznie zakwalifikowa� jako

przest	pstwo, a mimo to czujemy si	 zagro�eni. Tak jest, gdy np. przy bramie naszego

domu, w parku gromadz� si	 bezdomni, lub gdy zmuszeni jeste
my przej
� wieczorem,

w nieo
wietlonym miejscu, obok grupy ludzi, którzy swoim zachowaniem nie naruszaj�

wprawdzie prawa, ale sprawiaj�, �e czujemy l	k.

Na terenie Gostynia funkcjonuje schronisko koedukacyjne, w którym przebywa około 30

osób  bezdomnych z  terenu Gostynia,  powiatu  gostyskiego i  innych terenów kraju.

Placówka  ta,  chocia�  jest  przeznaczona  dla  bezdomnych,  nie  zatrudnia  jednak

profesjonalnych  pracowników  socjalnych,  którzy  załatwialiby  sprawy  bezdomnych.

Ponadto  w  opinii  publicznej  postrzegana  jest  jako  miejsce  przebywania  osób  

z marginesu społecznego, nieakceptowanych w społeczno
ci lokalnej ze wzgl	du na

tryb  �ycia,  jaki  prowadz�  bezdomni.  Problemy  �yciowe  osób  bezdomnych  s�

najcz	
ciej  bardzo trudne do rozwi�zania,  gdy�  dotycz�  np.  spraw mieszkaniowych,

alimentacyjnych  czy  emerytalno-rentowych.  Problemem  s�  tak�e  trudno
ci  

w znalezieniu miejsca pracy i w zmianie dotychczasowego stylu �ycia.

Profesjonalna  pomoc  socjalna  jest  niezb	dna  w  próbie  zmniejszania  zjawiska

bezdomno
ci i rozwi�zywania problemów �yciowych osób bezdomnych. Nadu�ywanie

alkoholu  w
ród  osób  bezdomnych  jest  bowiem  najwa�niejsz�  przeszkod�  

w  prowadzeniu  działa  resocjalizacyjnych.  Prowadzenie  terapii  odwykowej  jest

pierwszym krokiem w programie wychodzenia z bezdomno
ci.

DIAGNOZA

Na terenie Gostynia istnieje od 1999 roku noclegownia znajduj�ca si	 w budynku PKP

przy ul. Przy dworcu 3, prowadzona przez Stowarzyszenie Ruch Obrony Bezrobotnych 

i Biednych. Obecnie pomieszczenia zajmowane s� bez tytułu prawnego. Umowa z PKP

wygasła  w  pa�dzierniku  2003  r.  Mieszkacy  schroniska  to  tzw.  „dzicy  lokatorzy”

przebywaj�cy w tym budynku bez zameldowania i profesjonalnej pomocy socjalnej. 

Od  pocz�tku  działa  Stowarzyszenia  pracownicy  Urz	du  i  OPS  udzielaj�  wsparcia

merytorycznego i innych form pomocy niefinansowej (kierowanie osób z noclegowni na

leczenia  odwykowe,  pomoc  w  szukaniu  pracy,  zatrudnienie  w  ramach  „suchych

alkoholików”). Efekty tych działa s� jednak bardzo krótkotrwałe. Od pocz�tku działania
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tej  placówki  ze  schronienia  korzystało  około  10  osób.  Aktualnie  po  7  latach  

w schronisku przebywa 
rednio około 30 osób, w tym kobiety i dzieci.

Bezdomni s� u nas troch	 jak w laboratorium – niewiele anga�uj� si	 w poszukiwanie

pracy, tu maj� jedzenie, spanie. Kiedy wychodz� ze schroniska wracaj� do dawnego


rodowiska  i  do  picia  alkoholu  poza  schroniskiem.  Osoby  bezdomne  b	d�ce  pod

wpływem alkoholu  nie  s�  wpuszczane  do  budynku  i  sp	dzaj�  noce  najcz	
ciej  na

klatkach schodowych, działkach i w innych miejscach publicznych stanowi�c zagro�enie

dla  siebie  i  innych.  Bardzo  istotnym  elementem  pomocy  osobom  bezdomnym  jest

terapia  dla  bezdomnych  alkoholików.  Z  danych  publikowanych  przez  terapeutów

prowadz�cych terapi	 w
ród bezdomnych wynika, �e około 80% absolwentów terapii

przez rok od chwili jej zakoczenia utrzymuje abstynencj	. Wi	kszo
� uczestników po

ukoczeniu leczenia podejmuje prac	 i samodzielne, trze�we �ycie. Dzi	ki terapiom, ich

absolwenci maj� szans	 na zmian	 dotychczasowego �ycia uzale�nionego od alkoholu.

CEL OPRACOWANIA PROJEKTU l WIZJA STANU PO� �DANEGO

Celem  tego  opracowania  jest  przygotowanie  i  wdro�enie  programu  poprawy

bezpieczestwa  w  miejscach  publicznych,  tj.  w  parkach  miejskich,  na  parkingach  

i w okolicach gostyskich marketów, torowiskach i innych miejscach, gdzie przebywaj�

nietrze�wi lub spo�ywaj� alkohol bezdomni.

W wyniku kilkutorowych działa, które maj� posłu�y� jednemu celowi, przewiduje si	

popraw	  bezpieczestwa  publicznego.  Profesjonalna  praca  socjalna  prowadzona  

z  osobami  bezdomnymi  polegaj�ca  na  opracowywaniu  indywidualnych  programów

wychodzenia  z  bezdomno
ci,  motywowanie  do  podejmowania  terapii  alkoholowej,

pomoc  w  poszukiwaniu  pracy  i  kierowanie  osoby  bezdomnej  do  mieszkania

rotacyjnego.  W  efekcie  powrót  do  „normalnego”  �ycia  maj�cy  wpływ  na  popraw	

bezpieczestwa publicznego i socjalnego.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Motywowanie osób bezdomnych do zawierania kontraktów zawieraj�cych indywidualne

programy wychodzenia z bezdomno
ci i podejmowania terapii alkoholowej. 

Problemem  wszystkich  terapii,  szczególnie  dla  bezdomnych  alkoholików,  jest  brak

mieszka rotacyjnych po zakoczeniu terapii. Zdarza si	, �e wysiłek terapeutów, jak  

i  samego absolwenta  zostaje  zaprzepaszczony,  gdy�  absolwent  po  terapii  trafia  do


rodowiska, gdzie norm� jest spo�ywanie alkoholu. Z tego powodu zdarzaj� si	 cz	ste

powroty do dawnych nałogów.

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWI�ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GOSTY� 1



Utworzenie 2 trzyosobowych mieszka rotacyjnych.

Mieszkania rotacyjne stanowi�  niezb	dne dla wielu osób opuszczaj�cych schroniska

ogniwo,  gdzie  gospodaruj�c  ju�  samodzielnie  i  wł�czaj�c  si	  w  �ycie  społeczne

korzystaj�  z  grup wsparcia oraz w razie potrzeby pomocy specjalistów.  W Gostyniu

działa  Punkt  Wsparcia  zatrudniaj�cy  specjalistów:  psychologa,  prawnika  i  terapeut	

uzale�nie.

Kierowanie bezdomnych do mieszka rotacyjnych. 

Osoby  kierowane  do  mieszka  rotacyjnych  obj	te  byłyby  
cisłym  indywidualnym

kontraktem pomi	dzy pensjonariuszami a prowadz�cymi je specjalistami. Brak takich

mieszka powoduje, �e powstanie spore ryzyko zaprzepaszczenia nakładów wło�onych

w  terapi	  i  utrzymanie  osoby  bezdomnej  w  schronisku.  Mieszkania  rotacyjne  s�  

w stanie zapewni� rocznie ok. 6 kandydatom mo�liwo
� podj	cia indywidualnego toku

wychodzenia z bezdomno
ci.

OCZEKIWANE EFEKTY

Pomoc w usamodzielnieniu  6  osób  bezdomnych  po zakoczonej  terapii  odwykowej

poprzez przygotowanie 2 trzyosobowych mieszka rotacyjnych. Umo�liwienie pierwszej

grupie  absolwentów  terapii  samodzielnego  zamieszkania  przez  okres  6  miesi	cy.

Zakładamy, �e po pocz�tkowym okresie mieszkania,  podj	ciu zatrudnienia uczestnik

programów uzyskuje zdolno
� do mieszkania w rotacyjnym mieszkaniu maksymalnie do

2  lat.  Po  tym  czasie  oddziaływa  reintegracyjnych,  socjalno-edukacyjnych  

i  terapeutycznych  uczestnik  przechodziłby  do  mieszka  docelowych:  socjalnego

mieszkania komunalnego lub podnajem.

Długofalowym  celem  jest  utrzymanie  bazy  mieszka  rotacyjnych  i  wł�czenie  ich  

w system pomocy bezdomnym, co wpłynie na zwi	kszenie poczucia bezpieczestwa 

w mie
cie.  Projekt ten słu�ył  b	dzie równie�  wzmacnianiu grup znajduj�cych si	  na

marginesie  społeczestwa,  harmonizacji  polityki  społecznej  i  usług  społecznych  na

szczeblu lokalnym.
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PROJEKT 3.

Projekt socjalny dotycz�cy pobudzenia społecznej aktywno�ci 

poprzez powołanie Centrum wolontariatu i aktywnych na rzecz gminy

Na  terenie  Miasta  i  Gminy  Gosty  od  listopada  2000  roku  realizowany  jest

projekt  socjalny  przyj	ty  Uchwał�  Rady  Miejskiej  Gostynia  Nr  XLI/385/2001,  który

uwzgl	dnia  lokalne  problemy  społeczne  i  ekologiczne.  Projekt  ten  realizuje  ł�cznie

nast	puj�ce cele:

1. Pomoc osobom i rodzinom, które ze wzgl	du na swoja trudn� sytuacj	 �yciow� nie

s�  w  stanie  własnym  staraniem  zaspokoi�  podstawowych  potrzeb  �yciowych  

i znajduj� si	 w sytuacji powoduj�cej ubóstwo społeczne.

2. Poprawa stanu 
rodowiska naturalnego i bezpieczestwa miasta i gminy.

Miejscem  realizacji  projektu  jest  Miasto  i  Gmina  Gosty.  Pomysłodawc�  

i głównym koordynatorem i realizatorem projektu jest Miejsko-Gminny O
rodek Pomocy

Społecznej w Gostyniu przy współudziale Wydziałów Urz	du Miejskiego oraz innych

jednostek gminnych i powiatowych. 

Znacznym  problemem  na  terenie  gminy  było  zanieczyszczenie  ulic,  parków,

rowów przydro�nych, szybkie reagowanie na opady 
niegu, umo�liwienie mieszkacom

bezpiecznego  poruszania  si	  po  
liskich  chodnikach  oraz  zapewnienie  dzieciom

bezpiecznego dotarcia do szkoły. Równocze
nie na naszym terenie spora liczba osób 

i  rodzin  obj	ta  jest  pomoc�  społeczn�.  Zasiłki  z  pomocy  społecznej  stanow�

najprostsz� i najcz	
ciej stosowan� form	 pomocy. Skuteczno
� udzielania samej tylko

pomocy finansowej jest cz	sto kwestionowana. Podkre
la si	 konieczno
� stosowania

równolegle innych form oddziaływania, aby nie doprowadzi�  do sytuacji  uzale�nienia

klienta  od  instytucji.  Cz	sto  zła  sytuacja  materialna  jest  pochodn�  innego  rodzaju

problemów i dopiero ich rozwi�zanie wyeliminuje skutki niewydolno
ci ekonomicznej.

Obowi�zek  zorganizowania  pomocy  społecznej  spoczywa  na  organach

administracji rz�dowej i samorz�dowej we współpracy z innymi jednostkami. Ustawa  

o pomocy społecznej nakłada równie� na osoby korzystaj�ce z tej pomocy obowi�zek

współudziału  w  rozwi�zywaniu  ich  trudnej  sytuacji  �yciowej.  Centrum  wolontariatu  

i  aktywnych stwarza wła
nie mo�liwo
�  uaktywnienia osób korzystaj�cych z pomocy

społecznej,  a  tym samym sprzyja  ich  �yciowemu usamodzielnieniu  si	,  co  równie�

stanowi cel pomocy społecznej.
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Utworzenie Centrum Wolontariatu i  Aktywnych na Rzecz Gminy jest  zgodne  

ze  strategi�  rozwoju  gminy,  a  w  szczególno
ci  domen�  strategiczn�  B,  czyli

podnoszenie jako
ci  �ycia mieszkaców. Aktywny udział  klienta pomocy społecznej  

w  wykonywaniu  prac  społecznie  u�ytecznych  skutkuje  mo�liwo
ci�  otrzymania

wy�szego zasiłku. Kontraktowanie pomocy społecznej dotyczy osób wyra�aj�cych ch	�

do  wykonania  zada  społecznie  u�ytecznych  to  jest  aktywno
ci  na  rzecz  gminy.  

W wyniku wywi�zywania si	  z kontraktu klient otrzyma zasiłek z MGOPS-u wy�szy  

o  około  150  zł.  Rezygnacja  lub  niewywi�zywanie  si	  z  kontraktu  powoduje  utrat	

uprawnienia do pobierania wcze
niej przyznanych 150 zł i powrót do dotychczasowej

kwoty zasiłku.

Zakres zada do wykonania na terenie gminy okre
lany jest przede wszystkim

przez  Urz�d  Miejski  i  inne  jednostki  organizacyjne  gminy.  Miejsko-Gminny  O
rodek

Pomocy Społecznej  tworzy bank danych dotycz�cy aktualnych do wykonania zada

oraz  osób  chc�cych  zadanie  wykona�: np.  mycie  i  utrzymywanie  w  czysto
ci

przystanków autobusowych i terenów do nich przyległych, terenów zielonych, pielenie

skwerów,  od
nie�anie  i  posypywanie  piaskiem  
liskich  chodników  i  łuków  dróg

wiejskich, przeprowadzanie dzieci id�cych do szkoły w okolicach rond i skrzy�owa,

bie��ce porz�dkowanie i utrzymywanie w czysto
ci okolicznych lasów i terenów gdzie

administratorem  jest  gmina,  porz�dkowanie  wiatrołomów  oraz  roznoszenie

korespondencji.

EFEKTY OSI�GNI�TE PO 4 LETNIM OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU:

• pozytywny wizerunek zaanga�owanego klienta pomocy społecznej,

• kontraktowanie pomocy społecznej z osobami wyra�aj�cymi wol	 przyst�pienia do

Centrum Wolontariatu i Aktywnych na Rzecz Gminy,

• bie��ce wykonywanie prac społecznie u�ytecznych na rzecz gminy co w konsekwencji

prowadzi do poprawy wizerunku j bezpieczestwa miasta i gminy,

• utworzenie  grupy  młodych  wolontariuszy  anga�uj�cych  si	  w  akcje  z  zakresu

pomocy społecznej,

• poprawa sytuacji socjalno-bytowej aktywnych klientów pomocy społecznej.

Zasadno
�  powołania  Centrum  Wolontariatu  i  Aktywnych  na  Rzecz  Gminy

wynika z tego,  �e projekt  socjalny przybiera form	  programu do realizacji.  Program

natomiast  pozwala  opracowa�  szczegółowy  plan  działania,  monitoringu  oraz

dokonywania  wła
ciwej  oceny  efektywno
ci.  Ponadto  taka  forma  realizacji  zada
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pomocy  społecznej  pozwala  na  pozyskiwanie  nowych  partnerów  i  zaanga�owanie

korzystaj�cych z pomocy oraz uzyskanie widocznych efektów w postaci poprawy stanu

bezpieczestwa i wizerunku miasta i gminy.

W 2005 roku gmina Gosty  przeznaczyła na realizacje tego programu kwot	  

w wysoko
ci  148.885 zł.  W ci�gu roku pracownicy MGOPS-u zawarli  472 kontrakty

okre
laj�ce zakres zada do wykonania i tym samym zaktywizowano 233 osoby tzw.

aktywnych klientów MGOPS-u. �rodki na realizacj	 programu rokrocznie ujmowane s�

w planie finansowym O
rodka.  Monitoring odbywa si	  na bie��co,  a  jego efekty s�

podsumowywane na spotkaniach Rady Nadzoruj�cej  realizacj	  programu. Spotkania

Rady odbywaj� si	 co kwartał i s� protokołowane.
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4. UWAGI KO�COWE

Zapisy  zawarte  w  strategii  b�d�  realizowane  w  ramach  kierunków

poszczególnych działa�, w zale�no�ci od posiadanych przez samorz�d i pozyskanych

z zewn�trz �rodków finansowych.

Inne dokumenty programowe w zakresie lokalnej polityki społecznej powinny by�

zgodne z wytyczonymi w niniejszym dokumencie celami  strategicznymi i  kierunkami

działa�.  Powinny  je  równie�  rozwija�  i  uszczegóławia�.  Odnosi  si�  to  zarówno  do

programów  przyjmowanych  przez  organy  samorz�du  corocznie,  jak  i  dokumentów

wieloletnich, m.in. do:

• Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych,

• Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin�,

• Programu Współpracy z Organizacjami Pozarz�dowymi,

• Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

• Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Autorzy  niniejszego  dokumentu  pragn�  zło�y�  serdeczne  podzi�kowania  tym

wszystkim,  którzy  przyczynili  si�  do  identyfikacji  najwa�niejszych  problemów

społecznych  �rodowiska  lokalnego,  oraz  maj�  nadziej�  na  dalsz�  współprac�

prowadz�c� do zmiany społecznej.
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