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UCHWAŁA NR LI/464/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pińczów na lata 2011 – 
2020 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.17 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pińczów na lata 2011 – 2020”, 
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów oraz Kierownikowi Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Jednym z obowiązkowych zadań Gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej jest opracowanie strategii 
rozwiązywania problemów społecznych. Do końca 2010 roku obowiązywała uchwalona w 2005 roku strategia 
rozwiązywania problemów społecznych w gminie Pińczów. Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z pedagogami szkolnymi, Powiatową 
Komendą Policji, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejsko-Gminną 
Komisją d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem Rejonowym w Pińczowie, Społeczną Radą d/s 
Rodziny opracował długofalowy program działania na lata 2011 - 2020. 



Załączniki binarne
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I. Wstęp



Zagadnienia z kręgu terminu „pomoc społeczna” pojawiają się w społeczeństwie polskim w wielu dziedzinach życia. Stawia się przed pomocą społeczną duże wyzwania, mające przede wszystkim na celu poprawienie jakości życia osób nie radzących sobie z sytuacją, w której się znaleźli, często w sposób bezpośredni nie przyczyniając się do niej. Za główny cel pomocy społecznej uważane jest umożliwienie osobom i rodzinom   przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 


i możliwości. Pomoc społeczna ma przede wszystkim wspierać osoby 


i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwić im życie w godnych warunkach.


Na skutek ubożenia społeczeństwa, dużego bezrobocia i często dużej bezradności ranga  pomocy społecznej  w Polsce w ostatnich latach  znacząco wzrasta. Warunki bytowe większości społeczeństwa są coraz gorsze a dzieje się to w wyniku dokonywanych zmian społecznych i gospodarczych. Wzrasta z roku na rok zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. W niedalekiej przyszłości wzrastać będzie zapotrzebowanie na inne świadczenia, jak: organizację czasu wolnego, ośrodków wsparcia, szeroko pojętej pracy socjalnej oraz poradnictwa.


Sytuacja taka wymusza  zatem opracowania odpowiednich, czasem nawet niekonwencjonalnych form pomocy. Profesjonalnego  diagnozowania problemów społecznych w skali makro – państwa poprzez  skalę powiatu, gminy, miasta, wsi, rodziny do skali mikro czyli konkretnej osoby, którą spotyka dany problem.


Diagnozę problemów społecznych można przeprowadzić analizując działalność Ośrodka Pomocy Społecznej i współpracujących z nim organizacji. W strategii rozwiązywania problemów społecznych konieczne jest przede wszystkim ustalenie obszarów, w których mamy do czynienia z danym problemem, a następnie opracowanie metod zapobiegających rozprzestrzenianiu się poszczególnych zachowań wpływających na pojawianie się problemów społecznych. 


Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. zobowiązała gminy do opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 



Ideą strategii jest zatem  stworzenie konkretnych rozwiązań i celów strategicznych umożliwiających podjęcie działań profilaktycznych i osłonowych w celu przeciwdziałania pojawieniu się problemów społecznych. Stworzenie strategii pozwoli ustalić plan racjonalnego wykorzystania środków finansowych, przeznaczonych na rozwiązywanie problemów społecznych. Koordynować zadaniami w tym zakresie zgodnie  z zasadami pomocniczości, partnerstwa oraz efektywności. 


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie opracował program, który obrazuje aktualną sytuację z zakresu pomocy społecznej, bezrobocia, ubóstwa i bezdomności, niepełnosprawności 


i długotrwałych chorób, problemów opiekuńczo wychowawczych, zjawisk 


patologicznych oraz przemocy.



Ciągłe niewystarczające środki przeznaczane na sferę społeczną, przy jednoczesnym wzroście niezaspokojonych potrzeb społecznych, skłaniają do poszukiwania efektywniejszych metod działania oraz czynienie starań o pozyskania środków z funduszy europejskich.


Nie ulega wątpliwości, że skuteczność tych poszukiwań podnoszą takie działania, w których podejście do problemów jest kompleksowe.



Strategia umożliwi koncentrację sił społecznych oraz racjonalne wykorzystanie posiadanych i pozyskiwanych środków finansowych do rozwiązywania najpilniejszych problemów mieszkańców miasta i gminy Pińczów. Ukierunkowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracy z różnymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi pracującymi w kręgu pomocy społecznej oraz korelujących z nią. Do instytucji tych należy zaliczyć między innymi: placówki oświatowe, służby zdrowia, sądownictwa, policji, stowarzyszenia, fundacje, wszelkie inicjatywy lokalne itp.



Strategia została opracowana przy uwzględnieniu informacji  z wielu instytucji między innymi:  Powiatowej Komendy Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, placówek oświatowych, Miejsko-Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędu Miejskiego, Sądu, Rady Rodziny przy Burmistrzu Miasta i Gminy Pińczów.


1. Diagnoza stanu istniejącego.



Przez diagnozę społeczną należy rozumieć rozpoznanie przyczyn trudnej sytuacji życiowej jednostki, grupy czy społeczności, którą poprzedzają działania interwencyjne, podejmowane przez właściwe podmioty.


Diagnoza obejmuje:


· zebranie danych diagnostycznych,


· opis i ocenę,


· zdefiniowanie problemów,


· ustalenie celu działania.



Opracowanie diagnozy społecznej jest niezbędnym elementem poprawnie zaplanowanego procesu wprowadzania zmian: zarówno, jeśli planowane są całkiem nowe rozwiązania, jak i gdy konieczność dokonania konkretnych zmian wynika z uciążliwości obecnych warunków.


1.1 Sytuacja demograficzna gminy Pińczów.


Powierzchnia Gminy Pińczów wynosi 21 275 ha, w tym powierzchnia samego miasta 1 432 ha. 


Obszar ten zamieszkuje 21 984 mieszkańców ( stan na 30.06.2010 r.), przy czym w samym mieście zameldowanych jest 11 640 osób, natomiast pozostałe 10 344 zamieszkuje na terenie wsi. Cały obszar gminy podzielony jest na 41 jednostek sołeckich i jedną jednostkę miejską.


Tabela 1: Liczba ludności w gminie Pińczów wg kategorii wieku – 


                stan na 30.06.2010 roku


		Ludność wg kategorii wieku

		Liczba osób 


na wsi

		Liczba osób


w mieście 

		Ogółem mieszkańcy



		Wiek przedprodukcyjny 0 – 17




		     2 059

		     1 836

		     3 895



		Wiek produkcyjny 18 – 60 (65)


w tym: kobiety :


            mężczyźni:

		     6 275


     2 871


     3 404

		     7 811


     3 693


     4 118

		   14 086


     6 564


     7 522



		Wiek poprodukcyjny powyżej 60(65)


w tym: kobiety:


            mężczyźni:

		     2 010


     1 339


 671

		1 993


1 419


   574

		     4 003


     2 758


     1 245





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Pińczowie.
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Gmina Pińczów ma charakter rolniczo – przemysłowy. Rolnictwo jest  ważnym sektorem działalności, jak również strefą tak zwanego ukrytego bezrobocia. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 1149 podmiotów gospodarczych.


Do najważniejszych zakładów pracy w gminie należą:


1.  Zakłady Przemysłu Gipsowego ,,Dolina Nidy” S.A. w Leszczach,


2 .,,Lafarge Nida Gips” Sp. z o.o. w Gackach,


3.  Saint - Gobain Constructions Products Polska Sp. z o.o.  Fabryka Rigips   Stawiany w Szarbkowie,


4.  Przetwórstwo Owoców i Warzyw ,,GOMAR” w Pińczowie,


5.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REGESTA’’ w Pińczowie,


6. Szpital i inne placówki służby zdrowia,


7. Zakład Karny,


8. Urząd Miejski,


9. Starostwo Powiatowe,


10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,


11. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,


12. Urząd Skarbowy,


13.  Powszechny Zakład Ubezpieczeń,


14.  Banki,


15.  Szkoły (podstawowe, gimnazja, średnie).


    16. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pińczowie,


    17. Dom Pomocy Społecznej.


1.2.   Bezrobocie


         Miernikami aktywności ekonomicznej rzutującymi na warunki życia oraz poziom zamożności jest liczba osób pracujących, bezrobotnych a także liczba osób korzystających z pomocy społecznej. 



Bezrobocie jest w gminie Pińczów zjawiskiem, które dotyka szerokie kręgi społeczeństwa. Straty i skutki społeczne, które powoduje  są zjawiskiem, które dotyka szerokie kręgi społeczeństwa i  są trudne do oszacowania.


Bezrobocie jest jednym z najdotkliwiej odczuwalnych skutków zmian gospodarczych w Polsce. Problem bezrobocia dotyka w chwili obecnej wiele rodzin na naszym terenie i jest jednym z największych problemów społecznych, który prowadzi do ubóstwa.


Bezrobotnym, zgodnie z definicją ustawową, jest osoba pozostająca bez pracy, ale jednocześnie zdolna i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu. Bezrobocie, przyczyniając się do zubożenia materialnego, w bezpośredni sposób wpływa na poziom życia rodzin, wywierając negatywne skutki. Długookresowe bezrobocie ma wpływ na ekonomiczną i 


psychospołeczną sferę życia człowieka bezrobotnego oraz jego rodzinę. Jednym z pierwszych skutków utraty pracy jest obniżenie standardu życia rodziny.


Tabela 2: Obrazuje strukturę bezrobocia na terenie gminy Pińczów


		

		2009

		   2010 stan na koniec II kwartału



		Bezrobotni ogółem :


w tym:

		1622

		1464



		kobiety

		858

		787



		osoby z prawem do zasiłku

		204

		129



		osoby zwolnione z przyczyn dotyczących


zakładów pracy

		2

		3



		bezrobotni w wieku 18 – 44 lat

		1216

		1083



		bezrobotni bez pracy powyżej 12 m-cy

		543

		536





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Pińczowie.
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Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, dominują osoby w wieku od 18 do 44 lat. 


Istotnym problemem jest nie tylko liczba bezrobotnych, ale nasilające się bezrobocie wśród młodzieży a także bezrobocie długotrwałe.


Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej. Konsekwencje pozostawania bezrobotnym odbijają się na całej rodzinie. Pogorszenie stanu funkcjonowania rodziny zwiększa się wraz z okresem pozostawania bez pracy, co znajduje odzwierciedlenie w  problemach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych, często pojawia się przemoc oraz  zanik autorytetu rodzicielskiego co w konsekwencji może także prowadzić do rozpadu rodziny. W tych okolicznościach pojawia się również groźba przejmowania przez dzieci negatywnych postaw i  wzorców osobowych, a w konsekwencji dziedziczenia statusu bezrobotnego. Często sytuacja ta zwana jest wyuczoną bezradnością. Zwiększająca się liczba bezrobotnych  powoduje wzrost ilości zadań z zakresu pomocy społecznej, zwiększenie kwoty potrzebnych środków  na udzielanie pomocy oraz wzmożonej pracy socjalnej w szerokim zakresie. Sytuacja taka wymusza również konieczność dostosowania dotychczasowych form działania do nowych potrzeb, które przejawiają klienci MGOPS.



Priorytetowego znaczenia w drodze  wychodzenia z bezrobocia nabiera praca socjalna, która przyjmuje zróżnicowane formy w zależności od konkretnej sytuacji danej osoby.


Praca socjalna jest  działalnością mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz stworzenia warunków sprzyjających temu celowi. Pracownicy socjalni kierują na poradnictwo, oferują pomoc w załatwianiu spraw urzędowych., udzielają pomocy w planowaniu nowych koncepcji życia zawodowego, rozbudzają motywację do działania ukierunkowanego na zatrudnienie. Stosowana jest również  technika kontraktu socjalnego, która pozwala na uzależnienie pomocy - formy, wysokości i okresu wypłacania świadczenia - od aktywności bezrobotnego i jego rodziny. Tym samym kontrakt stanowi obustronne zobowiązanie. Tą technikę a zarazem formę wsparcia wykorzystano w realizowanym od 2008 roku przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie projekcie „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 


          Głównym celem projektu jest pomoc jego uczestnikom w przezwyciężaniu trudności, które sprawiają, iż korzystają oni ze wsparcia pomocy społecznej. Bezsporny jest fakt, że osobom wykluczonym bądź zagrożonym wykluczeniem społecznym należy pomóc nie tylko w sferze zawodowej ale również emocjonalnej i społecznej ( podniesienie wiary w siebie i swoje możliwości, zwiększenie umiejętności komunikacyjnej, umiejętność pracy w grupie).


           Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy, spotkań integracyjno – edukacyjnych, treningu podstawowych kompetencji społecznych, doradztwa zawodowego, porad prawnych, oraz sfinansowanie szkoleń zawodowych. Uczestnikom projektu  zapewnia się materiały dydaktyczne, piśmiennicze, poczęstunek, warsztaty, kursy oraz badania lekarskie. Udział w  projekcie mogą brać osoby dorosłe, bezrobotne, będące jednocześnie klientami pomocy społecznej w gminie Pińczów. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów. W czasie warsztatów główny nacisk kładzie się na zdobycie praktycznych umiejętności .


W 2009 roku w ramach projektu zakupiono Infokiosk, który został zainstalowany w  holu budynku MGOPS. Jest to urządzenie multimedialne, z bezpłatnym dostępem do Internetu. W ramach realizacji projektu systemowego realizowanego w 2010 roku doposażono  powstałą w budynku MGOPS   świetlicę środowiskową w telewizor LCD, DVD, komputer. Dzięki dofinansowaniu z EFS możliwe było zaoferowanie dzieciom szerszej gamy zajęć. 


W projekcie do roku 2010 wzięły udział 64 osoby z terenu gminy Pińczów. Poniższa tabela uwzględnia podział na miejsce zamieszkania, sytuację zdrowotną oraz status na rynku pracy.


		

		Kobiety

		Mężczyźni

		Ogółem



		Bezrobotni

		60

		4

		64



		Długotrwale bezrobotni

		34

		4

		38



		Z terenów wiejskich

		27

		2

		29



		Niepełnosprawni

		2

		0

		2





 Poziom wykształcenia przedstawia poniższa tabela :


		Wykształcenie

		K

		M

		Ogółem



		podstawowe, gimnazjalne, niższe

		16

		1

		17



		ponadgimnazjalne

		42

		3

		45



		pomaturalne

		1

		0

		1



		wyższe

		1

		0

		2






Realizacja projektu systemowego pozwala na objęcie klientów MGOPS kompleksowym wsparciem nie oferowanym do tej pory przez Ośrodek z racji braku odpowiednich środków finansowych oraz wystarczającej kadry.   


1.3. Ubóstwo i bezdomność


Ubóstwo jest tym problem społecznym z powodu, którego najczęściej przyznawana jest pomoc społeczna. Samo zaś pojęcie ubóstwa określa się jako zjawisko społeczne polegające na braku dostatecznych środków materialnych do zaspokojenia potrzeb życiowych jednostki lub rodziny uznawanych w danej społeczności za niezbędne. Pojęcie "podstawowe potrzeby" nie ograniczają się jedynie do wyżywienia, należą do nich również  potrzeby takie jak: ubranie, mieszkanie, zachowanie zdrowia, uzyskanie wykształcenia. Problemy ubóstwa i bezdomności są najczęściej uwarunkowane brakiem pracy, a także wzrostem kosztów związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych i utrzymaniem mieszkań. Wiele osób jedynie potwierdza swoją gotowość do pracy podpisaniem listy w Powiatowym Urzędzie Pracy, a nie dba o jej pozyskanie. 


Odzwierciedleniem trudnej sytuacji materialnej wśród społeczności 


naszej gminy jest wzrastająca liczba przyznawanych dodatków mieszkaniowych.


W roku 2009 przyznano i wypłacono 4 724 dodatków , miesięcznie średnio dla 393 rodzin , w tym :


dla osób mieszkających na wsi w zasobach :


   komunalnych – 453 dodatki


   zakładowych -  33 dodatków


miasto :


   komunalne – 1 099 dodatków


   spółdzielcze – 2 906


   zakładowe – 109 dodatków


   wspólnoty – 124 dodatki 


         Konflikty rodzinne, nadużywanie alkoholu lub sytuacje losowe często stają się przyczyną bezdomności, z którą obecnie nie spotykamy się na naszym terenie. Niemniej gmina jest zabezpieczona w sytuacji zaistnienia takiego problemu społecznego. Od 2008 roku istnieje przy MGOPS noclegownia, prowadzona jako zadanie własne gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Noclegownia udziela tymczasowego noclegu i jednego posiłku dziennie bezdomnym mieszkańcom, których sytuacja życiowa zmusiła do korzystania z tego typu placówki. Prawo do korzystania z noclegowni mają bezdomni będący mieszkańcami gminy Pińczów i posiadający skierowanie wydane w formie decyzji kierownika MGOPS, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego przez pracownika socjalnego. Noclegownia jest czynna od 01 listopada do 31 marca każdego roku.


1.4. Niepełnosprawność i długotrwałe choroby.


      Społeczeństwo składa się z ludzi o różnej sprawności fizycznej i psychicznej, w różnym wieku i z różnymi potrzebami i możliwościami poruszania się i wykonywania czynności w otaczającym środowisku. W jego skład wchodzą zatem osoby zdrowe jak i niepełnosprawne. Niepełnosprawność orzekana jest z wielu różnych przyczyn, jednak liczba osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych wzrasta z każdym rokiem. Wiąże się to głównie z kwestią starzenia się społeczeństwa, nasilającymi się chorobami cywilizacyjnymi, również wynikłymi z długotrwałego stosowania używek.


         Pomoc osobom niepełnosprawnym i długotrwale chorym świadczą jednostki działające na terenie miasta Pińczowa, takie jak:


· Warsztaty Terapii Zajęciowej;


· Środowiskowy Dom Samopomocy;


· Dom Pomocy Społecznej,


· Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.


Za osobę niepełnosprawną bądź długotrwale chorą uważa się każdego, kto posiada odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego upoważniony lub osobę, która nie posiada takiego orzeczenia, ale odczuwa ograniczenie sprawności w wykonywaniu podstawowych czynności dla swojego wieku.



Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, zajmujący się orzekaniem o stopniu niepełnosprawności dorosłych i o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia. 


Tabela 3: Wykaz orzeczonych stopni niepełnosprawności powyżej 16 roku życia. 


		Stopień niepełnosprawności:

		2008

		2009



		znaczny

		348

		336



		umiarkowany

		476

		435



		lekki

		130

		138



		ogółem

		954

		909





Tabela 4: Wykaz orzeczonej niepełnosprawności u dzieci poniżej 16 roku życia


		2008

		2009



		670

		540






Do osób niepełnosprawnych należy zaliczyć również wszystkie osoby pobierające świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki).



Opieka zdrowotna na terenie gminy Pińczów świadczona jest w publicznych zakładach opieki stacjonarnej oraz w publicznych i niepublicznych zakładach opieki ambulatoryjnej, a także przez indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską


Podstawową opiekę zdrowotną realizują:


· gminne samorządowe zakłady opieki zdrowotnej: 


-  ośrodki zdrowia w Kozubowie, Szarbkowie i Gackach,


 -   2 przychodnie rejonowe w Pińczowie,


· niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – Grodzisko


Pomoc doraźną zapewnia Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Oddział w Pińczowie.


Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną  świadczą przychodnie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie i indywidualne gabinety specjalistyczne.


Lecznictwo zamknięte  -  Szpital Powiatowy w Pińczowie, który dysponuje 115 łóżkami i oddziałami:


· wewnętrznym – 59 łóżek


-   chirurgii ogólnej – 26 łóżek


     -   położniczo-ginekologicznym – 30 łóżek


Zakład Opiekuńczo Leczniczy -  uruchomiony został w 2003r., przeznaczony jest dla osób wymagających całodobowej opieki pielęgnacyjnej. Dysponuje 90 łóżkami. Sukcesywnie zwiększano ilość miejsc w tej placówce. Potrzeby są nadal duże ze względu na likwidację tego typu placówek w pobliskich miastach. Z danych uzyskanych z Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej wynika, że do najczęściej występujących schorzeń wśród dzieci i młodzieży można zaliczyć: 


-   zniekształcenia kręgosłupa, 


-  alergie, 


-   schorzenia okulistyczne. 


Wśród osób powyżej 19 lat: 


-  choroby układu krążenia, 


-  choroby układu mięśniowo-kostnego, 


      -  cukrzyca, 


-  przewlekłe choroby układu oddechowego, 


-  choroby obwodowego układu nerwowego.


1.5.  Problemy opiekuńczo –wychowawcze


Jednym z poważniejszych problemów społecznych jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstw domowych. Problem ten dotyczy przede wszystkim rodzin niepełnych, wielodzietnych, dysfunkcyjnych i bezrobotnych.


Liczba rodzin niepełnych i wielodzietnych na terenie działania Ośrodka korzystających ze świadczeń pomocy społecznej:


· rodziny niepełne                    -  77

· rodziny wielodzietne             -  160

Na podstawie analizy danych i rozeznania środowiska z kilku minionych lat można stwierdzić, że rośnie liczba rodzin pobierających świadczenia z pomocy społecznej. Według ustawy o pomocy społecznej 


rodzinom mającym trudności w wypełnianiu swoich obowiązków przysługuje pomoc w formie poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej


i pracy socjalnej, którą zapewniają specjaliści pracy socjalnej zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej.


       Grupą wymagająca szczególnej troski i ochrony są dzieci . Działalność na rzecz dzieci polega przede wszystkim na ochronie ich praw,  wyrównaniu szans życiowych poprzez ułatwienie dostępu do oświaty, służby zdrowia, wypoczynku. Wśród różnych form pomocy proponowane rodzicom i uczniom są m.in. szkolenia, warsztaty, porady, organizowanie konsultacji w placówkach specjalistycznych ( Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ) i kierowanie uczniów do świetlic, pomoc pedagoga, 


psychologa i nauczycieli, zajęcia dodatkowe oraz wsparcie materialne, rzeczowe oraz w formie dożywiania.


     Na terenie gminy Pińczów z roku na rok wzrasta liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych.


     W 2009r. funkcjonowało 41 rodzin zastępczych , w których umieszczonych było 62 dzieci, natomiast 35 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych otrzymywało pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 4 wychowanków  usamodzielniło się. 


W pierwszym półroczu  2010 roku było 35 rodzin zastępczych, w tych rodzinach przebywało 51 dzieci ( w tym troje dzieci przebywa w rodzinach niespokrewnionych ).

Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych otrzymują pomoc finansową na kontynuowanie nauki do 25 roku życia, w pierwszym półroczu 2010 roku było 28 takich osób. 


Udzielana jest również pomoc na usamodzielnienie się wychowanków, która uzależniona jest od okresu przebywania w rodzinie zastępczej ( trzy osoby).


Wysokość zasiłku z tytułu rodziny zastępczej uzależniona jest od wieku i dochodu dziecka.        


W pierwszym półroczu 2010 roku z terenu naszej gminy 11 dzieci zostało umieszczonych w Domu Dziecka ( w tym jedno dziecko w Rodzinnym Domu Dziecka ), 6 dzieci - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym . 


Sprawami rodzinnymi zajmuje się również Sąd, który  w 2010 roku ograniczył władzę rodzicielską 27 osobom a pozbawił władzy rodzicielskiej 5 osoby. Sąd zastosował nadzory opiekuńcze nad 49

osobami a nadzory karne nad 9 osobami. Zastosował również nadzór nad osobami sądownie zobowiązanymi do leczenia odwykowego – 33 osób.


          Wsparcie z pomocy społecznej otrzymało 350 rodzin, 551 dzieci dożywiano w placówkach oświatowo – wychowawczych.


1.6 . Zjawiska patologii.


 W zakres patologii społecznej wchodzą przestępstwa,  alkoholizm, przemoc, narkomania i inne. Są to niepożądane zjawiska, które mogą wywołać negatywne skutki rozwoju danej społeczności.  Niewątpliwie jedną z najważniejszych przyczyn patologii stanowią uwarunkowania środowiskowe. Brak więzi społecznych, brak kontroli społecznej i wyraźnych norm postępowania powodują powstawanie warunków sprzyjających patologii. Nie mniej istotnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi patologii, jest nierówny dostęp do dóbr materialnych. Pogłębiające się w okresie transformacji ustrojowej rozwarstwienie społeczne powoduje powstawanie zachowań patologicznych wśród ludzi najuboższych, żyjących poniżej minimum socjalnego.


Na terenie gminy w ostatnim roku najczęściej popełniane czyny karalne ( przestępczość kryminalna – 192 przypadków) to:


· kradzież cudzej rzeczy - 42


· kradzież z włamaniem -  15


· kradzież samochodów - 1


· rozboje i wymuszenia rozbójnicze - 4


· bójki i pobicia - 3


· uszkodzenie ciała – 8


· uszkodzenie mienia - 35


          Z danych statystycznych Komendy Powiatowej Policji wynika iż nastąpił nieznaczny wzrost udziału nieletnich w popełnianiu czynów karalnych.


          Policja współpracuje ściśle ze Strażą Miejską. Ciągła koordynacja działań doprowadziła do wzrostu ilości i jakości podejmowanych wspólnie interwencji z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.


Nie do przecenienia są także wielokrotnie realizowane zadania w ramach obowiązków służbowych, z zakresu transportu pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem realizacji przez nich czynności służbowych.


Realizując zadania przewidziane w szczególności Ustawą o strażach gminnych oraz przepisami prawa miejscowego, pińczowscy strażnicy miejscy w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku podjęli 1347 interwencji na które złożyło się:


· 658 ustnych lub pisemnych poleceń i pouczeń, w tym:


·  10  o  wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu


·   1 o wykroczenie przeciwko instytucjom państwowym,       samorządowym i społecznym


·   8   o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia


·   371  o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w


          komunikacji


·   10 o wykroczenia przeciwko obyczajności


·   103 o wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego


·   29 związanych z przestrzeganiem przepisów Ustawy oraz Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie


·   84 związanych z przestrzeganiem przepisów Ustawy o wychowaniu


         w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


·    3  ustawy o odpadach


·    2  ustawy prawo o miarach


·   12  w sprawie o naruszenie aktów prawa miejscowego


·  28 sporządzonych wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego            w Pińczowie, w tym o wykroczenia przeciwko:


·    1  instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym


·    2  bezpieczeństwu osób i mienia


·   14  bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji


·     3  urządzeniom użyteczności publicznej


·     8  Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie


    ( 194  nałożonych mandatów karnych na kwotę 18.200.00 złotych,


         w tym za wykroczenia przeciwko:


·    12  porządkowi i spokojowi publicznemu


·   106  bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji


·     1  zdrowiu


·     1 obyczajności publicznej


·   31  urządzeniom użytku publicznego


·   12  Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


·   29  Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 


          alkoholizmowi


       -   2   Ustawy o odpadach


· 54 wystawionych wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej w związku               


           z  brakiem karty parkingowej na łączną kwotę 1080 złotych


·  8 udzielonych asyst pracownikom PGKiM podczas wyłapywania 


           bezpańskich psów na terenie miasta i gminy Pińczów


· 33 służby w zabezpieczeniach imprez masowych, w tym meczy 


           piłkarskich


· 1 zabezpieczono miejsca znalezienia niewybuchów z okresu II     Wojny Światowej


· 333 skontrolowanych posesji pod kątem wyposażenia w urządzenia 


           do gromadzenia odpadów komunalnych


· 2 przestępstwa ujawnione


· 38 założonych blokad koła


EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ za I półrocze 2010r


		L.p.

		Rodzaj wykroczeń zawartych w:

		Pouczenie, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie lub zastosowanie innego środka oddziaływania wychowawczego

		Mandaty




		Wnioski do sądu

		Razem



		

		

		

		liczba

		kwota

		

		



		1

		Kodeks wykroczeń

		

		

		

		

		



		

		a)

		Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

		7

		5

		240

		0

		12



		

		b)

		Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym




		0

		0

		0

		0

		0



		

		c)

		Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

		4

		0

		0

		0

		4



		

		d)

		Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

		244

		123

		14150

		14

		381



		

		e)

		Wykroczenia przeciwko osobie

		0

		0

		0

		0

		0



		

		f)

		Wykroczenia przeciwko zdrowiu

		0

		1

		50

		0

		1



		

		g)

		Wykroczenia przeciwko mieniu

		0

		0

		0

		0

		0



		

		h)

		Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów

		0

		0

		0

		0

		0



		

		i)

		Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

		2

		6

		1100

		1

		9



		

		j)

		Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 

		55

		14

		750

		1

		70



		

		k)

		Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

		10

		20

		1400

		0

		30



		5

		Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych




		0

		0

		0

		0

		0



		6

		Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

		8

		8

		600

		2

		18



		7

		Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		Ustawa o odpadach

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		Ustawa – Prawo o miarach

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		Ustawa o ochronie przyrody

		0

		0

		0

		0

		0



		13

		Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

		0

		0

		0

		0

		0



		14

		Ustawa o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

		0

		0

		0

		0

		0



		15

		Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe)

		1

		2

		100

		0

		3



		

		Ogółem

		331

		179

		18390

		18

		528





1.6.1 Alkoholizm i narkomania.


Alkohol jest jednym z największych zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa. Uzależnienie alkoholowe jest chorobą, która występuje we wszystkich warstwach społecznych i grupach zawodowych. Zjawiskiem, które budzi największe obawy jest sięganie po alkohol przez nieletnich . 


Nadużywanie alkoholu przez młodzież powoduje nieodwracalne skutki psychiczne, społeczne i zdrowotne. Alkohol jest silną trucizną, której nadużywanie zwłaszcza w młodym wieku prowadzi do uzależnienia, a następnie do szybkiego wyniszczenia organizmu w sferze biologicznej i psychicznej oraz patologii społecznej. Spożywanie dużych ilości alkoholu powoduje zaburzenia w  prawidłowej realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej i emocjonalnej rodziny. W Polsce pijaństwo i alkoholizm są zjawiskami dość powszechnymi i związanymi z wieloletnią tradycją. Znaczna część społeczeństwa akceptuje to zjawisko, natomiast abstynencja jest uważana za coś nienaturalnego.  


Szacuje się, że osoby uzależnione stanowią ok.2% całej populacji. Gmina Pińczów liczy ogółem 22 095 mieszkańców (stan na 25.09.2009r.), czyli około 442 osoby zalicza się do osób uzależnionych od alkoholu. Jeszcze większą grupę stanowią osoby pijące ryzykownie i szkodliwie – szacuje się, że może ich być ich nawet do 13 % danej populacji. Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice) to ok. 4 %, czyli w naszej gminie ok. 884 osoby, dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików to również ok. 4% populacji. Z danych PARPA wynika, że kontakt z alkoholem deklaruje 90,2 gimnazjalistów z klas III i 94,8% uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych.


W Gminie Pińczów na dzień 12.10.2009r. jest zarejestrowanych 88 podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych co stanowi, że na 1 punkt przypada ok.251 osób.


Według danych Policji w 2009r. na terenie miasta i gminy Pińczów zarejestrowano:


· 357 wykroczeń chuligańskich


· 5 zdarzeń drogowych i wypadków spowodowanych pod wpływem alkoholu


· 66 nietrzeźwych użytkowników dróg


· 8 przypadków dotyczących naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii


· 580 wykroczeń z ustawy o wychowaniu w trzeźwości


· 138 interwencji domowych, gdzie stwierdzono zagrożenie przemocą domową


· zatrzymano 24 osoby do wytrzeźwienia.


         Z badań wynika, że 2/3 uzależnionych mężczyzn to sprawcy przemocy, a wśród uzależnionych i współuzależnionych kobiet 2/3 to ofiary przemocy.


W celu przeciwdziałania wzrostowi zjawiska alkoholizmu, konieczne jest wzmocnienie działań profilaktycznych, a także pomoc osobom uzależnionym. Cel ten jest realizowany poprzez aktywne działania.


Dobry program profilaktyczny  powinien zatem:


· angażować nie tylko grupę rówieśniczą, ale także jej otoczenie, 


     tj. rodziców i nauczycieli


· dostarczać informacji na temat alkoholu, narkotyków i uzależnień zarówno uczniom, ich rodzinom, jak i nauczycielom


· mieć interesującą i różnorodną formę, angażującą i aktywizującą wszystkich uczestników programu


· uczyć umiejętności społecznych


Na terenie gminy Pińczów działa Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 


Tabela 5: Liczba wniosków kierowanych do Komisji.


		

		      2007 rok

		2008 rok

		2009 rok



		liczba wniosków rozpatrzonych odnośnie leczenia odwykowego

		85

		84

		100



		liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego o zastosowanie leczenia odwykowego

		38

		43

		30





Z powyższych danych wynika, że wzrasta liczba osób uzależnionych i nadużywających alkoholu, które korzystają z działań Komisji 


ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co świadczy o wzroście wiedzy na temat choroby i świadomości członków rodzin o możliwościach leczenia.


Na terenie gminy działa Pińczowski Ośrodek Trzeźwości, w którym odbywają się spotkania kilku grup AA.


Istnieje Punkt Konsultacyjny, który udziela porad terapeutycznych osobom uzależnionym od alkoholu, dorosłym członkom rodzin alkoholików, dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, ofiarom przemocy w rodzinie i sprawcom przemocy w rodzinie oraz wydaje na potrzeby Komisji i Sądu orzeczenia o stopniu uzależnienia i ewentualnym sposobie leczenia.


          Alkoholizm oraz inne uzależnienia takie jak narkomania i nikotynizm to zauważalne zjawiska w obszarze pomocy społecznej.


Narkomania - patologiczne zjawisko społeczne, uzależnienie spowodowane krótszym lub dłuższym zażywaniem leków (głównie przeciwbólowych środków narkotycznych) albo innych środków uzależniających (narkotyki, leki uspokajające i psychotropowe). Charakteryzuje się koniecznością przyjmowania środka odurzającego, tendencją do stałego zwiększania dawki oraz fizycznym i psychicznym uzależnieniem. Zaprzestanie zażywania powoduje bardzo przykre doznania abstynencyjne, prowadzące w krańcowych przypadkach nawet do zejścia śmiertelnego.


Zjawisko narkomanii wzrasta z kolei z powodu zwiększającej się dostępności do środków psychoaktywnych, pewnego rodzaju mody na zażywanie narkotyków wśród młodzieży, braku autorytetów i celów życiowych. 


Dopalacze to narkotyki. Tak samo działają na ośrodkowy układ nerwowy, powodując różnego rodzaju ,,odlot’’. Tak samo, zwłaszcza przy przedawkowaniu, mogą wywołać problemy z układem krążenia, powodować agresywne zachowanie, kilkudniowe depresje, problemy ze snem, zatrucia. I co najgorsze – tak samo mogą prowadzić do uzależnienia.


Rozmawiajmy z dziećmi o dopalaczach to sposób, żeby je przed nimi uchronić. Mówmy o tym, że bardzo szkodzą, uzależniają, mogą zabić.


1.6.2 Przemoc.


          Przemoc jest to wywieranie wpływu na zachowanie, stan fizyczny czy proces myślowy osoby bez jej przyzwolenia. 


Można wyróżnić rodzaje przemocy:


· fizyczna  (użycie siły),


· psychiczna (zachowanie, które prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby),


· seksualna ( nadużycie przewagi fizycznej lub emocjonalnej w celach seksualnych).


Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Jeszcze do niedawna uważano, że przemoc domowa występuje rzadko i wyłącznie w rodzinach patologicznych, a agresję pomiędzy członkami rodziny uważano za jedną z wielu normalnych form zachowania w codziennym życiu. Tymczasem praktyka i wiedza wskazują, że przemoc występuje zarówno w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, jak i wolnych od niego. Większość osób nadużywających alkoholu, które pod jego wpływem stają się agresywne wobec członków własnej rodziny, przyznaje się do stosowania przemocy na trzeźwo. Alkoholizm nie jest przyczyną przemocy, ale często występującym z nią uwarunkowaniem. 


          Przemoc ma różne aspekty i oblicza:


· jest procesem, gdyż nie pojawia się znienacka i tworzy cykle,


· ma tendencję do powtarzania się i rzadko jest jednorazowym 


     epizodem,     


· toczy się w wymiarze dominacji i uległości, gdyż osoba stosująca przemoc ( potocznie zwana sprawcą ) dąży do uzyskania przewagi nad osobą doznającą przemocy ( potocznie zwaną ofiarą ).


          Przemoc może spowodować oprócz szkód fizycznych również trwałe następstwa w psychice człowieka. Z powodu wielu następstw takich doświadczeń, cierpią nie tylko ci którzy są ofiarami, ale również bezsilni świadkowie obserwujący akty przemocy tj. najczęściej dzieci. Tego typu doświadczenia uczą agresywnego stylu zachowania, zwiększają pobudzenie w sytuacjach z elementami agresji, zmniejszają opór przed agresywnym zachowaniem, zaburzają poglądy na rozwiązywanie konfliktów i zmniejszają wrażliwość na agresywne zachowania.  


Z informacji uzyskanych z Powiatowej Komendy Policji wynika, iż przemoc w rodzinie jest zjawiskiem nasilającym się i policja staje przed koniecznością przeprowadzania coraz częstszych interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie. 


W 2009 roku ogółem przeprowadzono 201 interwencji domowych w tym:


 -   na terenie miasta – 114 


 -   na terenie wsi – 87


 -   liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej - 267 

       -   liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu - 146

       -  liczba zatrzymanych - 40

      Sprawcami przemocy domowej są najczęściej mężczyźni, którzy działają pod wpływem alkoholu. Zjawisko przemocy domowej częściej występuje na terenach wiejskich.


     Najważniejsze zasady, którymi powinnyśmy kierować się w procesie pomagania, pamiętając, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla stosowania przemocy to:


· bezpieczeństwo osoby doznającej przemocy,


· autonomia osoba doznającej przemocy,


· odpowiedzialność osoby stosującej przemoc. 


      Ponieważ przemoc może spowodować poważne obrażenia, nawet śmierć, istotne jest oszacowanie potencjalnego zagrożenia wystąpieniem groźnych dla życia zachowań przeciwko sobie lub innym  ze strony sprawcy, ofiary lub dzieci. Ocena potencjalnego zagrożenia życia powinna być przeprowadzona za każdym razem, gdy rozpoznamy występowanie przemocy domowej. Odpowiedzi twierdzące dotyczące czynników ryzyka powinny być wystarczającym powodem, by jak najszybciej pomóc osobie doznającej przemocy w opracowaniu planu bezpieczeństwa. 


 Najczęściej podejmowane oddziaływania zewnętrzne pomocy  


     ofiarom to:            


-   interwencja 


-   zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc 


    w ośrodkach wsparcia


-   informacja


-   edukacja


-   specjalistyczne poradnictwo


     -   wsparcie emocjonalne 


-   psychoterapia


        -   tworzenie zespołów interdyscyplinarnych 


        -    pomoc socjalna dająca sytuacyjne oparcie dla dalszych działań.


          Procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, która składa z odpowiedniej dokumentacji i sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia występowania przemocy to „Niebieskie Karty”. Podstawą skuteczności procedury i oferowanej pomocy jest współpraca przedstawicieli różnych służb na rzecz osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie. Rozpoznanie przemocy i wypełnienie „Niebieskiej Karty” przez policjanta czy pracownika socjalnego to początek procesu pomagania. Każda z tych służb ma w swoich ustawowych zapisach możliwość i obowiązek korzystania z pomocy innych osób, instytucji i organizacji, a także podejmowania współpracy, gdy zostanie o to poproszona. W przypadku przemocy w rodzinie działania indywidualne nie przynoszą pożądanych efektów.


II.  Zasoby Gminy i ich rola w rozwiązywaniu problemów


       z zakresu pomocy społecznej.



Pomoc społeczna jest elementem polityki społecznej Gminy Pińczów. Realizatorem i koordynatorem polityki społecznej z zakresu pomocy społecznej jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie .


          Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:


· ubóstwa


· sieroctwa


· bezdomności


· bezrobocia


· niepełnosprawności


· długotrwałej lub ciężkiej choroby


· przemocy w rodzinie


· potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności


· bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych


· braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze


· trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego


· alkoholizmu lub narkomanii


· zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej


· klęski żywiołowej lub ekologicznej


Świadczeniami z pomocy społecznej są :


1) świadczenia pieniężne :


     a) zasiłek stały


     b) zasiłek okresowy


     c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy


2) świadczenia niepieniężne :


     a) praca socjalna


     b) składki na ubezpieczenie zdrowotne


     c) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie 


     d) sprawienie pogrzebu


     e) poradnictwo specjalistyczne


     f) schronienie


     g) posiłek


     h) niezbędne ubranie


     i) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania


     j) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania


     k) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej


      Zadania realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ze względu na źródła ich finansowania dzielą się na dwie grupy. Z budżetu państwa finansowane są zadania zlecone, natomiast zadania własne finansuje samorząd.


I. ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM


a) opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka


b) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej


c) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym


d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych


e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego


f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego


g) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem


h) praca socjalna


i) organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


j) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych


k) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną


l) dożywianie dzieci


m) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym


n) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu


o) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego


p)  utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników


          Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już od kilku lat organizuje i finansuje dożywianie dzieci w szkołach. Realizowany jest wieloletni  program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  


W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności


zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia,


uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.


          Pomoc udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub żywności. Pomoc w wyżej wymienionych formach przyznawana jest w zależności od sytuacji dochodowej rodziny, na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, pracownika socjalnego, pedagoga i innej osoby.    


W 2009 roku w szkołach i przedszkolach dożywianiem zostało objętych 453 dzieci, a w 2010 roku aktualnie dożywianiem objętych zostało 413 dzieci.


II      ZADANIA    ZLECONE   GMINIE


a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych


b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym Funduszu zdrowia


c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi


d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną


e) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi


f) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia


g) wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej


Tabela 6 : Obrazuje koszty realizacji zadań własnych.


		Rodzaj świadczenia

		Koszty poniesione


w 2009 roku

		Koszty poniesione


w 2010 roku (I półrocze)



		Zasiłki stałe

		332 679

		170 710



		Zasiłki celowe i w naturze

		129 750

		39 464



		Zasiłki okresowe

		111 169

		41 669



		Składki na ubezpieczenie zdrowotne

		28 378

		14 893





Wykres 4: Realizacja zadań własnych




0


50 000


100 000


150 000


200 000


250 000


300 000


350 000


2009


I-VI


2010


zasiłki celowe i w naturze


zasiłki stałe


zasiłki okresowe


składki na ubezpieczenie


zdrowotne




Pracownicy socjalni w trakcie rozeznania środowiska i kontaktu z osobami potrzebującymi wsparcia wnioskowali o pomoc finansową i w naturze dla mieszkańców naszego terenu. W 2010 roku pomocą było objętych 867 rodzin.


Tabela 7 : Obrazuje liczbę rodzin i osób objętych pomocą społeczną za 2009 rok


		Wyszczególnienie

		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia

		Liczba rodzin


Ogółem            W tym na wsi

		Liczba osób w rodzinach



		Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)

		1104

		867

		388

		2957



		Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

		112

		108

		39

		185



		Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

		992

		759

		349

		2772



		Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem

		   0

		831

		369

		3399



		W tym: 


wyłącznie w postaci pracy socjalnej

		   0

		142

		76

		489






Wśród powodów przyznawania świadczeń pomocy społecznej na pierwsze miejsce wysuwa się bezrobocie, niskie dochody, długotrwałe choroby i niepełnosprawność oraz problemy opiekuńczo-wychowawcze. 


          Wsparciem socjalnym dla mieszkańców gminy są również świadczenia rodzinne.


 Świadczeniami rodzinnymi są:


1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego


2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka


3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne


          Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.


         Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się 


o następujące dodatki:


· dodatek z tytułu urodzenia dziecka


· dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego


· dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka


· dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej


· dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego


· dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania


· dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego


Kadra pomocy społecznej.



Według danych na dzień 30.06.2010 w Ośrodku zatrudnionych jest 25 osób. Na czele  Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje jego działalnością i jest za nią odpowiedzialny przed organami gminy, składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania z  działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.



W rejonach opiekuńczych pomoc bezpośrednio w środowisku świadczy 10 specjalistów pracy socjalnej. Aby skutecznie pracować na rzecz dobrych rozwiązań w pomocy społecznej pracownicy socjalni uczestniczą w szkoleniach i kursach organizowanych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim lub powiatowym w celu poszerzenia wiedzy i nabycia umiejętności w pracy z poszczególnymi grupami klientów.


        Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:


1) praca socjalna 


2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,


3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,


4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie 


     w uzyskiwaniu pomocy,


5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,


6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,


7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,


8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,


9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.


        Specjaliści pracy socjalnej pracują bezpośrednio z rodzinami, są ich doradcami,  celem ich działalności jest lepsza adaptacja osób i rodzin w środowisku lokalnym. Wnioskują o różne formy pomocy dla potrzebujących rodzin ze swoich rejonów opiekuńczych.


        Nowymi elementami postępowania, wprowadzonymi wraz z ustawą o pomocy społecznej są kontrakty socjalne. To pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Kontrakt


zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek pomocy. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi dotyczące realizacji kontraktu. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek.


Odmowa zawarcia kontraktu bądź niedotrzymanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchyleniu decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


         Podpisywanie kontraktu ma na celu :


· zmniejszenie postawy roszczeniowej klientów ośrodka, wobec których pracownicy socjalni są w tym momencie bezradni


· stworzenie płaszczyzny porozumienia


· określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego  


·  jasne określenie warunków współpracy – unikanie nieporozumień z klientami


· umożliwienie monitorowania skuteczności współpracy


MISJA STRATEGII



Zadaniem władz Gminy jest zapewnienie każdemu mieszkańcowi warunków do prawidłowego funkcjonowania społecznego. W obszarze rozwiązywania problemów społecznych zadanie to możliwe jest do zrealizowania jedynie w ścisłej współpracy władz gminnych z aktywną społecznością lokalną podejmującą odpowiedzialność za sytuacje na swoim terenie. 


Wizja przyszłości zapewniającej efektywną profilaktykę i skuteczne rozwiązywanie pojawiających się problemów społecznych zakłada systematyczne, skoordynowane, oparte na sprawnym przepływie informacji i wzajemnym wspieraniu pojawiających się inicjatyw działania wielu podmiotów – przedstawicielstw poszczególnych sołectw i miasta, różnorodnych grup społecznych i zawodowych, biorących współodpowiedzialność za kondycję społeczną mieszkańców. 


		Mocne strony

		Szanse



		- Wzrastający poziom wykształcenia 


mieszkańców, 


- Dobrze wykwalifikowana kadra MGOPS


- Dobrze zorganizowany i wypełniający swoje zadania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie 


- Prawidłowo zorganizowana i funkcjonująca 


placówka wsparcia dziennego w mieście, 


- Funkcjonujące Warsztaty Terapii Zajęciowej, 


- Funkcjonująca noclegownia dla bezdomnych, 


- Posiadane obiekty sportowe, 


- Posiadanie na terenie miasta DPS


- Dysponowanie kadrą znającą specyfikę pozyskiwania środków z UE


- Dobrze działający Zakład Doskonalenia Zawodowego i kształcenia ustawicznego, 


- Tradycje wikliniarskie, 




		- Otwarty na współpracę dobrze funkcjonujący Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie


- Rosnący popyt na agroturystykę i atrakcje 


regionalne, 


- Wzrost zainteresowania unikatowymi wyrobami regionalnymi i rękodziełem


 - Krajowy program przeciw przemocy 


Rekomendacja PARPA o przeznaczaniu funduszy alkoholowych 


- Możliwość pozyskiwania funduszy z programów UE, grantów ministerialnych i wojewódzkich,


- Możliwość wykorzystania doliny Nidy





		SŁABE STRONY

		ZAGROŻENIA



		- Brak  wolontariatu, 


- Brak sprawnego systemu przepływu informacji oraz koordynacji działań pomiędzy działającymi w Gminie urzędami, jednostkami, placówkami i organizacjami pozarządowymi


- Słabo wykorzystywane obiekty 


świetlicowe na wsiach, 


- Brak odpowiedniej oferty zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 


- Niedostateczna ilość mieszkań komunalnych i socjalnych, 


- Niewykorzystywany potencjał młodych ludzi, 


- Niewykorzystywanie możliwości ludzi starszych – brak ich aktywizowania i włączania w inicjatywy społeczne, 


- Ukryte bezrobocie na wsi, 


- Niski poziom wykształcenia mieszkańców wsi, 


- Łatwa dostępność dzieci i młodzieży do używek, 


- Mała świadomość społeczna na temat zagrożeń alkoholizmem, narkomanią, 


- Niedostatecznie rozwinięte umiejętności edukacyjne rodziców, 


- Ubożenie społeczeństwa, 


- Brak form opieki nad dziećmi na wsiach – głównie podczas prac polowych, 


- Łatwa dostępność nocnych dyskotek dla dzieci, 


- Brak imprez plenerowych promujących osiągnięcia poszczególnych sołectw i integrujących społeczność, 


- Niezintegrowane i nieaktywne społeczności lokalne 




		- Wysokie bezrobocie w całym kraju, 


- Napływ narkotyków z zewnątrz i „moda” na ich używanie wśród młodzieży, 


- Promowanie w mass mediach konsumpcyjnego stylu życia i postaw roszczeniowych, 


- Atomizacja społeczeństwa, 


- Dynamiczny rozwój agroturystyki i atrakcji regionalnych w okolicznych gminach i powiatach – duża konkurencyjność, „sąsiadów” w pozyskiwaniu turystów 









Analiza SWOT jak i obserwacje klientów MGOPS wskazują, że do problemów wymagających najpilniejszej interwencji i skierowania intensywnych działań  w kierunku poprawy sytuacji należą: duże bezrobocie ukryte na wsiach, dysfunkcje rodzin, starzenie się społeczeństwa. Na tych właśnie problemach zamierzają się skupić działania MGOPS jak i cele strategii.


III. Program działania pomocy społecznej na lata 2011 – 2020


Działania na rzecz rodziny.


1. Cel strategiczny:



Stworzenie korzystnych warunków rodzinom i osobom do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych i zapobieganie kryzysom rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.


1. Zadania szczegółowe:


· Podjęcie działań w celu ograniczenia ubóstwa i pogarszania się sytuacji bytowych rodzin, 


· Rozwijanie sieci wsparcia socjalnego – pozyskanie odpowiedniego       


     lokalu,




· Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji,


· Pobudzenie lokalnej społeczności do działań na rzecz grup 




najsłabszych,


· Pobudzenie aktywności własnej rodziny oraz osób korzystających


     z  pomocy w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych ,       


· Doskonalenie jakości działań pomocy społecznej,


2. Sposób realizacji:


a) Utworzenie ośrodków wsparcia dla bieżących potrzeb pomocy                           


społecznej – stołówki dla potrzebujących,                  


b) Rozwój działalności systemu bezpłatnego  specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i prawnego,


c) Informowanie społeczności lokalnej o zasadach funkcjonowania systemów: pomocy społecznej, świadczeń  rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, bezrobocia,


d) Aktywizacja form pomocy, wsparcia materialnego i usługowego,


e) Organizacja grup wsparcia lokalnego na rzecz rodziny,


f) Pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych,


g) Pomoc finansowa i rzeczowa,


h) Analiza przyczyn niekorzystnych zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,


i) Doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej,


j) Stworzenie korzystnych warunków do organizowania opieki nad rodziną i dzieckiem:


- organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,


-  organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, 


   w szczególności dzieci wiejskich,


-  zapewnienie dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku dziennie,


-  pomoc rodzinom wielodzietnym i niepełnym,


-  zabezpieczenie środków finansowych,


- zabezpieczenie opieki medyczno – pielęgniarskiej we wszystkich        szkołach             


-  organizacja spotkań i szkoleń w ramach programu „ Forum Rodziców”,


-  koordynacja działań i wymiana informacji z instytucjami 


   i organizacjami współpracującymi z ośrodkiem pomocy społecznej.


-  organizacja czasu wolnego w świetlicy środowiskowej


 Działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.


1. Cel strategiczny:



Rozwijanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych 


i niepełnosprawnych, zapewniającego im właściwą opiekę w sferze bytowej, zdrowotnej, rehabilitacji.


2. Zadania szczegółowe:


· Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych,


· Poprawa dostępności do specjalistycznych usług rehabilitacyjnych,


· Aktywizacja rodzin i środowiska lokalnego do działania na rzecz osób starszych, długotrwale chorych i niepełnosprawnych,


· Rozwój infrastruktury pomocy społecznej niezbędnej do zaspokojenia potrzeb opiekuńczo – bytowych.


· Zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania


· Diagnoza potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych


· Aktywizacja osób upośledzonych i chorych psychicznie


3. Sposób realizacji:


a) Informacja społeczności lokalnej o zasadach funkcjonowania i przyznawania świadczeń z pomocy społecznej,


b) Praca socjalna polegająca na działaniach zmierzających do przywrócenia zdolności do funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,


c) Zapewnienie niezbędnej opieki medycznej nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi:


-  podstawowa opieka zdrowotna (częstsze wizyty domowe)


-  opieka środowiskowa,


   d)  Zapewnienie dostępności do usług rehabilitacyjnych na poziomie    


         podstawowej opieki zdrowotnej,


e) Rozwój różnych form rehabilitacji, sportu, rehabilitacji i turystyki osób niepełnosprawnych,


f) Współdziałanie z PCPR i  PFRON  w likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych , m.in.: 


- umożliwienie pokonywania różnych poziomów w miejscach, w            których występują różnice wysokości


- systematyczne przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych     obiektów użyteczności publicznej


- tworzenie i oznaczanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych


g)  Rozszerzenie usług opiekuńczych i zapewnienie środków finansowych,


h) Organizacja szkoleń dla wolontariuszy świadczących pomoc 


usługową,


i) Pomoc finansowa , prawna - osobom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnym,


j) Udzielanie pomocy emerytom i rencistom z grup ryzyka socjalnego


     ( zakup leków, opału, dodatki mieszkaniowe),


k) Wspieranie grup społecznych działających na rzecz pomocy społecznej,


l) Współdziałanie z PFRON i organizacjami pozarządowymi dla skuteczniejszego rozwiązywania problemu osób niepełnosprawnych oraz z Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,


ł) Podjęcie działań w kierunku zorganizowania grupy wsparcia dla osób     chorych na schizofrenię.


Działania na rzecz osób bezrobotnych.


1. Cel strategiczny:



Podnoszenie kwalifikacji, aktywizacja i zwiększenie mobilności mieszkańców do podejmowania pracy oraz budowa systemu wsparcia na rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie ubóstwa z uwagi na brak pracy.


2. Zadania szczegółowe:


· Pozyskiwanie większej liczby ofert pracy,


· Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji bezrobotnych w 


     kierunku potrzeb lokalnego rynku pracy,


· Organizowanie szkoleń indywidualnych i grupowych dla bezrobotnych,


· Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób i rodzin żyjących w biedzie,


· Składanie wniosków projektów systemowych oferujących wsparcie osobom bezrobotnym


· Tworzenie na terenie miasta sprzyjającego klimatu dla potencjalnych inwestorów mogących tworzyć nowe miejsca pracy.


3. Sposób realizacji:


-   przekazywanie informacji o wolnych miejscach pracy do doradców zawodowych,


-  zwiększenie liczby szkoleń organizowanych dla osób bezrobotnych przez Klub Pracy,


-   zatrudnianie bezrobotnych przy realizacji lokalnych inwestycji przez jednostki samorządu gminy,


- realizacja projektów systemowych i oferowanie bezrobotnym elementów aktywnej integracji,


-    podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie zawodowe,


-    stosowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,


- dalsza realizacja programów rynku pracy wspieranych przez   Europejski Fundusz Społeczny,


-  przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji w środowisku lokalnym ludzi biednych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,


-   objęcie pomocą materialną rodzin dotkniętych problemem bezrobocia.


Działania na rzecz osób i rodzin z problemem alkoholowym.


1. Cel strategiczny:




Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie gminy.


2. Zadania szczegółowe:


· Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,


· Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,


· Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 


     i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych


     i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci  


     i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 


     a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w       pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,


· Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,


· Podejmowanie działań ograniczających dostępność do alkoholu,


· Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości ( Policja).


3. Sposób realizacji:


a) Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie        diagnozowania, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych,


b) Zapewnienie kontynuacji działalności Punktu Konsultacyjnego (pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych),


c) Rozwój działalności Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,


d) Zapewnienie działalności telefonu: informacyjnego  i zaufania w szczególności dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin, ofiar przemocy w rodzinie,


e) Pomoc prawna dla członków rodzin – przynajmniej 1 godzina w tygodniu,


f) Realizacja programów profilaktycznych w szkołach (między innymi kontynuacja programu „Spójrz Inaczej”),


g) Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży:


- dofinansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, 


-  dofinansowanie wycieczek, konkursów, imprez kulturalnych,


-  wspieranie klubów sportowych, działających na rzecz propagowania zdrowego stylu życia bez alkoholu i innych używek,


h) Informowanie o dostępności usług terapeutycznych  i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji uzależniających, udział w 


lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno-edukacyjnych,


i) Podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej osób z chorobą alkoholową – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie placówek, instytucji interwencyjno-pomocowych,


j) Wspieranie przedsięwzięć umożliwiających odzyskiwanie funkcji społecznych, niesienie wszechstronnej pomocy w procesie zdrowienia uzależnionych od alkoholu i ich rodzinom – poprzez wspieranie istniejącego ruchu trzeźwościowego na terenie gminy,


k)  Wspieranie programów realizowanych przez organizacje pomocowe, organizujące spotkania, warsztaty, prelekcje z udziałem profesjonalistów dla mieszkańców gminy Pińczów, mające na celu promocje zdrowego stylu życia, uświadamianie zagrożeń jakie są związane z chorobą alkoholową – szczególnie członkom rodzin z problemem alkoholowym i ofiarom przemocy domowej,


l) Podjęcie działań edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa, mających na celu podniesienie świadomości społecznej i ilości podejmowanych interwencji w przypadku sprzedaży alkoholu nieletnim.


m) Podnoszenie poziomu świadomości i wiedzy społeczeństwa nt. problemów alkoholowych oraz systemu pomocowego poprzez nawiązanie współpracy z lekarzami pierwszego kontaktu


n) Systematyczne monitorowanie sprzedaży napojów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem prób zakupu napojów alkoholowych przez nieletnich.


o) Informowanie na łamach prasy o problematyce uzależnienia.



Cele i kierunki są realizowane zgodnie z przyjmowanym corocznie przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zawierającym szczegółowe działania w tym zakresie.


Działania na rzecz ograniczenia przestępczości.


1. Cel strategiczny:



Działania wychowawcze i zapobiegawcze na rzecz ograniczenia przestępczości oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego.


2. Zadania szczegółowe:


· Koordynacja i zwiększenie skuteczności działań zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny.


· Zminimalizowanie szerzącej się patologii społecznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży (min. przemocy i agresji)


· Ochrona mieszkańców przed przestępstwami,


· Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


3. Sposób realizacji:


a) Uruchomienie punktu informacyjnego dla ofiar przestępstw:


- udzielanie pomocy psychologicznej,


- kierowanie do odpowiednich instytucji,


- poradnictwo prawne,


b) Organizacja bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,


c) Systematyczne wdrażanie metod i sposobów zabezpieczenia się przed działalnością przestępczą poprzez organizowanie spotkań i prelekcji ze społecznością lokalną oraz z dziećmi i młodzieżą szkolną i nauczycielami.


d) Zwiększenie ilości patroli policji i straży miejskiej w rejonach zagrożonych, ustalonych na podstawie analiz i opinii społecznych,


e) Poprawa infrastruktury miejskiej w celu ograniczenia możliwości zaistnienia wykroczeń i przestępstw ( właściwe oświetlenie, wycięcie krzewów),


f) Prowadzenie profilaktyki ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży w celu  zwiększenia ich znajomości przepisów . 



Działania na rzecz poprawy jakości usług socjalnych.


1. Cel strategiczny:



Doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy społecznej.


2. Zadania szczegółowe:


· Stworzenie lepszych warunków dokształcania pracowników socjalnych oraz pracowników organizacji pozarządowych.


· Stworzenie lepszych warunków pracy


· Dostarczenie niezbędnych urządzeń ułatwiających pracę


3. Sposób realizacji:


a) Organizacja szkoleń zawodowych, konferencji, warsztatów zajęciowych dla kadry pomocy społecznej,


b) Zorganizowanie szkoleń dla wolontariuszy i osób działających w organizacji  pożytku publicznego,


c) Prezentacja roli i wykonywanych zadań pracowników socjalnych w środowisku lokalnym.


d) Doposażenie stanowisk pracy


IV.  Podsumowanie:



Zaprezentowana gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych obejmuje teren miasta i gminy Pińczów.


Cele i zadania realizowane będą  przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie przy udziale:


· Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,


· Powiatowej Komendy Policji,


· Pedagogów szkolnych,


· Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej,


· Urzędu Miejskiego,


· Rady ds. Rodziny przy Burmistrzu Pińczowa,


· Powiatowego Urzędu Pracy,


· Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.



Zasygnalizowane kierunki rozwiązywania problemów społecznych oraz ich realizacja odbywać się będzie w ciągu dziesięciu lat, a ich powodzenie zależy od ścisłej współpracy wszystkich podmiotów.


Realizacja wszystkich zadań uzależniona jest od środków finansowych przeznaczonych na ten cel.


       Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie:


-   przeznaczy na realizację zadań środki własne,


-   zabiegać będzie o pozyskanie środków z innych źródeł,


-   będzie dążyć do konsekwentnego wdrażania zaplanowanych zadań,


- będzie uświadamiać i upowszechniać wśród społeczności lokalnej                         znaczenie zaplanowanych celów i zadań.



Niniejsza strategia jako długotrwały program jest dokumentem otwartym. Prowadzony będzie okresowy monitoring wykonywanych zadań. Monitoring strategii jest obserwacją realizacji celów strategicznych 


i realizacji programów operacyjnych wynikających z następnych faz programowania rozwoju. Przygotowanie projektu dokumentu i jego przyjęcie przez Radę Miejską kończy pierwszy etap planowania. Długookresowy charakter planowania strategicznego w zakresie problematyki społecznej wymaga stałego śledzenia zmian prawnych gospodarczych, politycznych, społecznych i ich uwzględniania w strategii. Program dostosowany będzie do aktualnych potrzeb społecznych 


i możliwości finansowych.
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