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Wstęp
Podstawę prawną niniejszej Strategii stanowią art. 16 b, art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy
społecznej zwanej dalej ustawą, zgodnie z którym gmina i powiat opracowują i realizują strategię
rozwiązywania problemów społecznych. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym
należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka1.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2020 jest wieloletnim
dokumentem programowym, który ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa społecznego
mieszkańców Gminy Płoskinia, a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przyjęcie przez samorząd Gminy Płoskinia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ma
istotne znaczenie dla realizacji lokalnej polityki społecznej.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form
pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się
pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej
między innymi, jak: edukacja, polityka zdrowotna, bezpieczeństwo publiczne, pomoc
niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, polityka równego statusu kobiet i
mężczyzn.
Pogłębiające się zjawisko ubóstwa rodzin, związane z bezrobociem, problemy egzystencji osób
samotnych, starszych i niepełnosprawnych, niedostatek materialny rodzin szczególnie wielodzietnych,
uzależnienia i przemoc w rodzinie to trudne problemy społeczne, które stoją do rozwiązania przed
władzami samorządowymi oraz instytucjami pomocy społecznej na poziomie lokalnym. Od
skuteczności ich rozwiązywania zależy funkcjonowanie wspólnoty samorządowej, jaką stanowi
Gmina.
Systemowe podejście do rozwiązywania problemów rodziny powoduje, że dysfunkcje mające w niej
miejsce nie są traktowane jako izolowane zjawiska dotyczące pojedynczych osób. Stąd, pomimo wielu
różnych form pomocy skierowanych bezpośrednio na jednostkę, podejmuje się także pracę z całą
rodziną, gdyż zmiany w jej funkcjonowaniu stanowią szansę na to, że następne pokolenie nie stanie
się klientami pomocy społecznej, dlatego też najistotniejszą sprawą jest ochrona i zapewnienie
warunków do rozwoju rodziny.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016 – 2020 jest dokumentem
wyznaczającym główne kierunki działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom Gminy
Płoskinia odpowiedniej jakości życia i zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb. Działania te będą
kierowane głównie ku środowiskom, które pozostają na marginesie życia społecznego, wykluczonym
społecznie lub zagrożonym tym zjawiskiem.
Diagnoza problemów społecznych poprzez obszary strategiczne została sporządzona przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoskini, we współpracy z Urzędem Gminy Płoskinia,
Zespołem Szkół w Płoskini, Szkołą Podstawową w Chruścielu, Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Posterunkiem Policji w Wilczętach
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Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).
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Koordynatorem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Płoskini.
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I Podstawy prawne
Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Płoskinia na lata 2016-2020
oraz jej wdrażanie, odpowiada właściwym przepisom prawnym, do których w szczególności należą:

















ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U 2015 r., poz. 163 z późn. zm.),
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
2015 r., poz. 332 z późn. zm.),
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
2015 r., poz. 149 z późn. zm.),
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r., poz.
1390 z późn. zm.);
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.),
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),
ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016 r., poz.
157),
ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2015 r., poz. 114 z
późn. zm.),
ustawa o pomocy osobom uprawnionych do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. z
2015 r., poz. 859 z późn. zm.),
ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011 nr 43 poz. 225 z
późn zm.),
ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 nr 231
poz.1375 z późn zm.),
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721 z późn. zm.),
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. 2015 r., 581 poz. 1027 z późn. zm.),
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515),
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 r. nr 179, poz.
1485).
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II Charakterystyka Gminy Płoskinia
Gmina Płoskinia leży w powiecie braniewskim w północno-zachodniej części województwa
warmińsko-mazurskiego, sąsiadując z gminami: Braniewo, Frombork, Orneta, Pieniężno, Wilczęta i
Młynary.
Powiat braniewski sąsiaduje z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Sąsiedztwo to
może okazać się w przyszłości czynnikiem stymulującym rozwój społeczno-gospodarczy gminy, w
miarę rozwoju współpracy transgranicznej i gospodarczo-ekonomicznej.
Gmina zaliczana jest do gmin wiejskich , małych o znaczeniu lokalnym. Obszar gminy
Płoskinia obejmuje powierzchnię 172 km2. W skład gminy wchodzi 26 miejscowości wiejskich (14
sołectw).
Tabela 1. Zestawienie sołectw i miejscowości.
JEDNOSTKA
MIEJSCOWOŚĆ
TERYTORIALNA
Chruściel
Sołectwo Chruściel
Piórkowo
Trąbki
Pierławki
Dąbrowa
Sołectwo Dąbrowa
Szalmia
Bliżewo
Czosnowo
Długobór
Sołectwo Długobór
Długobór
Jarzębiec
Sołectwo Jarzębiec
Lubnowo
Sołectwo Lubnowo
Łozy
Sołectwo Łozy
Stygajny
Pielgrzymowo
Sołectwo Pielgrzymowo
Pierzchały
Sołectwo Pierzchały
Płoskinia
Sołectwo Płoskinia
Płoskinia
Giedyle
Łojewo
Podlechy
Sołectwo Podlechy
Robuzy
Sołectwo Robuzy
Strubno
Sołectwo Strubno
Tolkowiec
Sołectwo Tolkowiec
Demity
Sołectwo Wysoka Braniewska Wysoka Braniewska

RODZAJ MIEJSCOWOŚCI
wieś
osada
kolonia
wieś
wieś
osada
osada
wieś
wieś
osada
osada
wieś
wieś
osada
wieś
osada
wieś
kolonia
wieś
wieś
wieś
wieś
wieś
wieś
wieś
wieś

Źródło: Urząd Gminy Płoskinia

Głównym ośrodkiem administracyjnym i siedzibą władz samorządowych jest miejscowość
Płoskinia, która oprócz tego spełnia funkcję rolniczą, mieszkaniową, przemysłową oraz świadczy
usługi z zakresu kultury, oświaty, zdrowia, handlu.
Gminę zamieszkuje 2694 mieszkańców (informacja Urzędu Gminy na dzień 7.12.2015 r.).
Mieszkańcy Gminy Płoskinia znajdują głównie zatrudnienie w rolnictwie, zakładach usługowych oraz
sferze budżetowej. Na terenie Gminy znajdują się prywatne zakłady obróbki drewna. Opiekę
zdrowotną na terenie Gminy Płoskinia sprawuje powiatowe Centrum Medyczne sp. Z o. o w
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Braniewie, Poradnia Lekarza POZ w Płoskini. Ponadto w Gminie funkcjonują 2 szkoły, tj. Szkoła
Podstawowa w Chruścielu i Zespół Szkół w Płoskinia oraz 9 świetlic wiejskich.
Gmina posiada bardzo korzystne warunki naturalne do produkcji rolnej i rozwoju turystyki.
Na terenie gminy znajdują się gospodarstwa agroturystyczne. Nad jeziorem Pierzchalskim istnieje
pole biwakowe. Tereny te są bardzo atrakcyjne dla wędkarzy i grzybiarzy. Przez teren gminy
przebiegają liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe i konne. Dodatkową atrakcją turystyczną jest
rezerwat - "Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce”.

III Diagnoza problemów społecznych
1. Demografia
Gminę Płoskinia zamieszkuje obecnie około 2694 tysięcy mieszkańców. W skład Gminy wchodzi 14
sołectw oraz 26 miejscowości wiejskich. Charakterystyczna dla Gminy Płoskinia jest stopniowo
zmieniająca się sytuacja demograficzna, co przedstawia poniższa tabela:
Tabela 2. Liczba mieszkańców Gminy Płoskinia
Rok
Wiek <18 Lat
2013
588
2014
590
2015
574

Dorośli Ogółem
2092
2128
2120

Mieszkańcy Ogółem
2680
2718
2694

Źródło: Urząd Gminy Płoskinia

2. Pomoc społeczna
Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Płoskinia realizuje Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Płoskini.
Podstawą jego działania jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w oparciu o
instrumenty, określone w ustawie o pomocy społecznej, a więc podejmowanie takich działań, których
celem jest udzielanie osobom różnych form wsparcia, pozwalających na przezwyciężenie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać przy wykorzystaniu własnych
umiejętności, możliwości, zasobów i uprawnień.
Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej poprzez: tworzenie warunków organizacyjnych
funkcjonowania pomocy społecznej, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na
świadczenia pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz
świadczenie pracy socjalnej. Ośrodek może realizować inne zadania, powierzone mu przez właściwe
organy na podstawie innych ustaw.
Do dodatkowych zadań należy realizacja świadczeń na rzecz rodzin i osób w postaci:






przyznawania dodatków mieszkaniowych i emerytalnych,
przyznawania świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
reintegracji społecznej i zawodowej dla osób wykluczonych społecznie (KIS) – projekty EFS,
przyznawanie Kart Dużej Rodziny,
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które uzupełniają katalog oferowanych przez GOPS usług na rzecz beneficjentów, zagrożonych
ubóstwem i deprywacją potrzeb materialnych.
W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z obowiązków
ustawowych, realizacji projektów i programów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoskini stara
się aktywnie współpracować z różnymi instytucjami, organizacjami w tym pozarządowymi
działającymi w tym obszarze. Współpraca ta polega na działaniach interdyscyplinarnych w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych i innych grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Tabela 3. Liczba osób w rodzinach i rodzin objętych pomocą materialną i socjalną w latach 2013-2015
Rok

Liczba osób w rodzinach

Liczba rodzin

2013

641

220

2014

607

207

2015

529

180

Źródło: Opracowanie własne GOPS Płoskinia

Z przedstawionego zestawienia wynika, że ogólna liczba rodzin beneficjentów pomocy
społecznej na przestrzeni lat 2013-2015 nieznacznie zmniejszyła się, może to wynikać z tego, że część
osób wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy.
Czynnikami, które stanowią ryzyko marginalizacji lub dowód wykluczenia społecznego są
obszary problemowe, zdiagnozowane w rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Obszary te
wpływają destrukcyjnie na funkcjonowanie rodziny.
Populacja rodzin, korzystających z pomocy społecznej jest zróżnicowana. Różnorodność
dotyczy zarówno liczebności gospodarstw domowych, typów rodzin, także obszarów problemowych,
określanych mianem dysfunkcji rodziny, co obrazują poniżej dwie tabele:
Tabela 4. Typy rodzin objętych pomocą społeczną
Ogółem

Powody udzielenia pomocy i wsparcia
Rok

2013

2014

2015

Rodziny ogółem

220

207

180

1

68

60

48

2

36

38

34

3

29

31

30

4

43

38

35

5

23

24

18

6 i więcej

21

16

15

Rodziny z dziećmi ogółem

111

109

98

Rodziny niepełne ogółem

25

24

20

Rodziny emerytów i rencistów ogółem

47

44

34

O liczbie osób w
rodzinie

Źródło: Opracowanie własne GOPS Płoskinia
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Przedstawione dane wskazują, że rodziny z dziećmi są najbardziej narażone na ryzyko trudności
życiowych, których samodzielnie nie są w stanie pokonać, co decyduje o konieczności wejścia w
system pomocy społecznej.
Tabela 5. Powody przyznania pomocy
Rok
Powody trudnej sytuacji
życiowej

Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony
macierzyństwa
W tym:
Wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka
choroba
Bezradność w sprawach
opiek.-wychowawczych i
prowadzenia
gospodarstwa
domowego-ogółem
W tym:
Rodziny niepełne
Rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Potrzeba ochrony ofiar
handlu ludźmi
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w
przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu
karnego
Trudności w
przystosowaniu osób,
które otrzymały status
uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą
Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa
Klęska żywiołowa lub
ekologiczna

2013

2014

2015

Liczba
rodzin
ogółem
156
0
2

Liczba
osób w
rodzinach
469
0
2

Liczba
rodzin
ogółem
147
0
2

Liczba
osób w
rodzinach
455
0
2

Liczba
rodzin
ogółem
132
0
1

Liczba
osób w
rodzinach
409
0
1

21

131

20

118

17

99

21

131

20

118

17

99

142
88

462
213

145
76

453
188

113
71

357
191

75

176

80

150

58

138

44

159

42

160

39

130

26

94

25

89

24

77

10
0

54
0

12
0

62
0

8
1

40
2

0

0

0

0

0

0

16
0

32
0

19
0

42
0

16
0

33
0

3

5

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

1
0

3
0

12
0

2
0

11
0

0

0

0

0

1

6

Źródło: Opracowanie własne GOPS.
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Powyższa tabela wskazuje, że najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej są:
ubóstwo, bezrobocie i niepełnosprawność. Realizując ustawę o pomocy społecznej ośrodek udziela
pomocy w formie pracy socjalnej, rzeczowej i finansowej, co przedstawia poniższa tabela:
Tabela 6. Liczba rodzin, którym udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, rzeczowej i
finansowej
Lata
2013

2014

2015

Liczba rodzin
Pomoc Finansowa

138

175

189

Paczka żywnościowa

141

126

153

Posiłek

132

109

135

Praca socjalna

70

64

77

Źródło: Dane GOPS

Ważnym elementem systemu wspierającego rodzinę w środowisku lokalnym jest system
świadczeń rodzinnych oraz innych form pomocy, takich jak, Karta Dużej Rodziny. Szczegółową
charakterystykę przyznawanych świadczeń prezentują poniższe tabele:
Tabela 7. Liczba przyznanych świadczeń rodzinnych w latach 2013-2015 w gminie Płoskinia
Ilość świadczeń

Wyszczególnienie

2013

2014

2015

Zasiłki rodzinne

3242

3020

2857

Urodzenia dziecka
Opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
Samotnego wychowywania dziecka i
utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na skutek upływu
ustawowego okresu jego pobierania
Samotnego wychowywania dziecka
Kształcenie i rehabilitacja dziecka
niepełnosprawnego
Rozpoczęcia roku szkolnego
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania
Wychowywanie dziecka w rodzinie
wielodzietnej
Zasiłki pielęgnacyjne
Dodatek do świadczenia
pielęgnacyjnego
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka
Fundusz alimentacyjny

9

15

18

22

15

19

0

0

0

142

125

134

310

260

242

211

194

181

629

589

567

607

519

463

572

151

154

72

0

0

46

73

221

16

23

22

581

608

575

Źródło; Dane GOPS- dział świadczeń rodzinnych
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Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny są elementem systemu wspierającego rodzinę. Do
innych jego elementów należą m. in. placówki edukacyjne.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej,
przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu
co najmniej troje dzieci.
Tabela 8. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny.
Lata
2013
Liczba przyznanych
0
Kart Dużej Rodziny

2014

2015

47

106

Źródło: Dane GOPS

Rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej i mieszkaniowej przysługuje ponadto dodatek
mieszkaniowy oraz energetyczny:
Tabela 9. Liczba przyznanych dodatków w latach 2013-2015 w gminie Płoskinia
Liczba przyznanych dodatków
Wyszczególnienie
Dodatek mieszkaniowy
Dodatek energetyczny

2013

2014

2015

582

624

513

0

62

342

Źródło: Dane GOPS.

2. 1. Wspieranie rodzin
Od 2012 r. uregulowania prawne dotyczące wspierania rodziny i pieczy zastępczej zostały
wyłączone z ustawy o pomocy społecznej i zawarte w nowej ustawie o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Ustawa ta określa zarówno zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, jak i zasady i formy sprawowania
pieczy zastępczej, traktując je jako dopełniające się i wzajemnie powiązane.
Nową formą wsparcia w rodzinie jest asystent rodziny. Asystentura rodziny polega na
towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z
wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny pochodzenia i rodziny dalszej,
społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Głównym celem asystentury jest podniesienie
umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z
sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez
osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz
tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci.
Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego
działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową,
dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny.
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Tabela 10: Ilość rodzin oraz dzieci w rodzinach objętych pomocą asystenta rodziny w poszczególnych
latach
Lata

2013

2014

2015

Liczba rodzin

10

11

13

Liczba dzieci w
rodzinach

23

26

34

Źródło: Opracowanie własne GOPS.

Analizując powyższą tabelę zauważamy wzrost liczby rodzin objętych pomocą asystenta
rodziny.
Podejmując pracę z rodziną główny akcent powinien być ukierunkowany na profilaktykę. W
rodzinach objętych wsparciem dominują:






bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
nieumiejętność w gospodarowaniu środkami finansowymi,
trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
bezrobocie i ubóstwo,
alkoholizm.

2.2. Rodzinna piecza zastępcza
Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie
lub częściowo opieki rodzicielskiej. Jest to przejściowa – okresowa forma opieki nad dzieckiem. W
rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni
praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie
zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1) rodzina zastępcza:
 spokrewniona,
 niezawodowa,
 zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa
specjalistyczna,
2) rodzinny dom dziecka.
Wszystkie rodziny na ich wniosek mogą być wspierane na określonych zasadach przez rodziny
pomocowe.
Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:
 traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
 zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
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Tabela 11. Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie gminy Płoskinia w latach 2014-2015
Lata
Typy rodziny zastępczej

2014

Rodzina zastępcza spokrewniona z
dzieckiem
Rodzina zastępcza
niespokrewniona z dzieckiem
Rodzina
Wielodzietne
zastępcza
zawodowa
niespokrewniona Specjalistyczne
z dzieckiem
Razem

2015

Liczba
rodzin

Liczba dzieci

Liczba
rodzin

Liczba dzieci

4

4

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

5

5

Źródło: Opracowanie własne GOPS.

Z analizy powyższych danych zawartych w tabeli wynika, że na terenie naszej Gminy w latach 2014–
2015 nie odnotowano rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem. Z kolei liczba
rodzin i dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem w roku 2015 nieznacznie
wzrosła.

3. Bezrobocie
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 zwłaszcza w postaci:




dezintegracja rodziny,
zmniejszenia siły wsparcia emocjonalnego i solidarności pomiędzy członkami rodziny,
zwiększenie ryzyka zaistnienia patologii życia społecznego.

Długookresowe bezrobocie ma wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia człowieka
bezrobotnego oraz jego rodzin. Jednym z pierwszych skutków utraty pracy jest obniżenie standardu
życia rodziny, także wtedy, gdy otrzymywane są świadczenia kompensujące płacę. Sytuacja
materialna osób dotkniętych bezrobociem zależy od ich standardu życia w czasie trwania zatrudnienia,
a zwłaszcza od posiadających dóbr trwałego użytku, oszczędności i długów.
Duże znaczenie ma poziom, od którego zaczyna się proces degradacji ekonomicznej i społecznej.
W najbardziej dramatycznej sytuacji są rodziny świadczeniobiorców pomocy społecznej, które od
dawna korzystały z systemu wsparcia socjalnego z powodu np. niskich dochodów, wielodzietności,
inwalidztwa.
Szczegółową analizę struktury bezrobotnych w latach 2013–2015 w Gminie Płoskinia przedstawiono
poniżej.
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Tabela 12. Charakterystyka osób bezrobotnych w gminie Płoskinia w latach 2013-2015
Bezrobotni ogółem
Wyszczególnienie
Bezrobotni bez prawa
do zasiłku
Bezrobotni z prawem
do zasiłku
Razem

2013

2014

2015

323

265

218

34

34

32

357

299

250

Źródło: Dane PUP w Braniewie

W odniesieniu do tabeli nr 12 zauważa się stopniowy spadek liczby osób bezrobotnych, co w naszej
ocenie nie zawsze świadczy o podjęciu zatrudnienia. Duża liczba osób bezrobotnych zostaje
wykreślona z ewidencji PUP, ponieważ nie spełnia warunków określonych ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Tabela 13. Charakterystyka osób bezrobotnych z podziałem na płeć w gminie Płoskinia w latach 20132015
Wyszczególnienie
Bezrobotni z podziałem na płeć
2013

2014

2015

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

Bezrobotni bez
prawa do zasiłku

143

180

115

150

91

127

Bezrobotni z
prawem do zasiłku

22

12

20

14

20

12

Razem

165

192

135

164

111

149

Źródło : dane PUP w Braniewie

Analizując powyższe dane widzimy, że kobiety bezrobotne w gminie Płoskinia stanowią
większość. Jako jedną z przyczyn takiego stanu można uznać, że pracodawcy chętniej zatrudniają
mężczyzn z zawodowym wykształceniem obawiając się obciążeń związanych z macierzyństwem, a
kobiety po urodzeniu dziecka oraz okresie jego wychowania mają problemy z powrotem na rynek
pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie udziela pomocy osobom pozostającym bez pracy m. in.,
poprzez realizację celów polityki społecznej w zakresie ograniczenia bezrobocia, w szczególności:
prace interwencyjne, staże, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne i inne.
Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, lecz także całej rodziny.
Pogorszenie stanu funkcjonowania rodziny jest proporcjonalne do okresu pozostawania bez pracy, co
przejawia się problemami opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą, czy zanikiem autorytetu
rodzicielskiego. Może także prowadzić do rozpadu rodziny. W tych okolicznościach pojawia się
również groźba przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorów osobowych, a w konsekwencji
dziedziczenia statusu bezrobotnego.
Trudności finansowe w rodzinach prowadzą do drastycznych ograniczeń wydatków nawet na
podstawowe potrzeby bytowe.
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Wzrost liczby bezrobotnych świadczeniobiorców powoduje przyrost ilości zadań z zakresu
pomocy społecznej oraz zwiększenie puli wydatków na udzielanie pomocy. Sytuacja taka wymusza
również konieczność dostosowania dotychczasowych form działania do nowych potrzeb. Ponieważ
możliwości budżetu państwa i samorządu lokalnego są ograniczone, podstawowego znaczenia w
pomocy w wychodzeniu z bezrobocia nabiera praca socjalna, która przyjmuje zróżnicowane formy.
Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych to między innymi pomoc w
planowaniu nowych koncepcji życia zawodowego, rozbudzanie motywacji do działania
ukierunkowanego na zatrudnienie oraz technika kontaktu, która pozwala na uniezależnienie od
pomocy – formy, wysokości i okresu wypłacania świadczenia – od aktywności bezrobotnego i jego
rodziny.
Niepokojący jest wpływ bezrobocia na zachowania patologiczne. Szczególnie niebezpiecznym
zjawiskiem staje się przemoc w rodzinie. Długie pozostawanie bez pracy stymuluje procesy
dezintegracji życia rodzinnego. Przymusowa bezczynność zawodowa i nieuregulowany tryb życia
wyzwalają zachowania dewiacyjne, skierowane na rodzinę i lokalne środowisko społeczne.
Negatywne emocje związane z sytuacją bezrobocia przenoszone są na najbliższych – ofiarami
przemocy i złego traktowania są najczęściej kobiety i dzieci. Długotrwałe bezrobocie, z jego
negatywnymi konsekwencjami psychospołecznymi, wymaga stosowania odpowiednich form
oddziaływań.
3.1 . Prace społecznie użyteczne
Prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną
lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa
się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie
użyteczne będą wykonywane.
Powiatowy urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty
świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby bezrobotne
bez prawa do zasiłku, a jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące
w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w kontrakcie socjalnym, indywidualnym
programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym
programie zatrudnienia socjalnego.
Osoby wykonujące prace w ramach prac społecznie użytecznych pracują w wymiarze do 10 godzin
tygodniowo. w tym czasie mają szanse zdobywać nowe doświadczenia zawodowe. Za swoją pracę
otrzymują świadczenie w określonej wysokości, która podlega waloryzacji i nadal posiadają status
osoby bezrobotnej.
3.2. Prace interwencyjne, roboty publiczne, staże
Prace interwencyjne jest to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w
wyniku umowy zawartej za starostą (w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy) i
ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Przyznanie wsparcia
osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy
sytuacji oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie. Podmiot zamierzający
zorganizować prace interwencyjne dla osoby bezrobotnej, składa wniosek o organizację prac
interwencyjnych w PUP. Prace interwencyjne, w zależności od decyzji Powiatowego Urzędu Pracy,
mogą trwać do 6, 12 lub 24 miesięcy.
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Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12
miesięcy przy wykonywaniu prac finansowanych lub dofinansowanych ze środków samorządu
terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i
ich związków. Skierowanie do podjęcia zatrudnienia w ramach robót publicznych może otrzymać
każda osoba bezrobotna, na podstawie ustalonego profilu pomocy i zgodnie z indywidualnym planem
działania.
Staże umożliwiają nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, przez
wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Na staż mogą być
skierowani bezrobotni do 25 roku życia, oraz bezrobotni którzy nie ukończyli 27 roku życia w okresie
12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym
ukończenie szkoły wyższej.
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oznacza zdobywanie nowych kwalifikacji lub
umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy
według ustalonego programu, uzgodnionego pomiędzy urzędem pracy, pracodawcą i bezrobotnym. Za
każdy miesiąc odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu, urząd pracy wypłaca
bezrobotnemu stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
Tabela 14. Liczba osób pracujących w ramach: PSU, prac interwencyjnych, robót publicznych, staży
w 2013 - 2015
Lata 2013 – 2015
PSU
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Staże
2013
2014 2015
2013 2014 2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
17
22
19
9
13
5
8
3
5
8
2
3
Źródło: Dane Urzędu Gminy w Płoskini

Z powyższej tabeli wynika, że w pracach społecznie – użytecznych najwyższy wskaźnik zatrudnienia
osób był w 2014 roku. Najwyższy wskaźnik osób zatrudnionych w pracach interwencyjnych był w
roku 2014, natomiast w 2015 roku widoczny jest wyraźny spadek zatrudnienia. Zatrudnienie
bezrobotnych w ramach robót publicznych i staży było najwyższe w 2013 roku.

4. Uzależnienia
Alkoholizm, narkomani i przemoc w rodzinie należą do najpoważniejszych problemów
społecznych. Zjawiska te powodują szkody we wszystkich sferach życia człowieka, mając wpływ
zarówno na poczucie bezpieczeństwa społecznego, jak również na ogólny stan zdrowia, zdolność do
konkurencji na coraz bardziej wymagającym rynku pracy oraz relacje rodzinne i międzyludzkie.
Do przyczyn popadania w alkoholizm można zaliczyć uwarunkowania społeczne,
nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych, utratę zatrudnienia, natomiast narkomanii
sprzyjają powszechność i dostępność środków odurzających, panująca moda na ich zażywanie oraz
fakt, że narkotyki często są traktowane, jako ucieczka od codzienności, środek obronny przed
trudnościami, sposób na rozładowanie stresu i konfliktów oraz poszukiwanie nowych wrażeń i
doznań.
Liczba osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz doznających przemocy w rodzinach
z problemem uzależnień jest trudna do ustalenia. Dane szacunkowe przedstawione w tym zakresie
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiera poniższy podrozdział.
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4. 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płoskini
W pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płoskini
uczestniczy 4 członków.
Tabela 15. Podejmowane działania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Działania

2013

2014

2015

Liczba osób zgłoszonych na komisję

12

25

12

Liczba wysłanych zaproszeń na komisję

12

20

17

Liczba osób, z którymi przeprowadzono
rozmowy dotyczące podjęcia dobrowolnego
leczenia odwykowego

8

18

12

Liczba wniosków skierowany do sądu o
przymusowe leczenie odwykowe

1

2

7

Źródło: Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płoskini

Analizując powyższą tabelę w 2015 roku widoczny jest wzrost liczby wniosków skierowanych
do sądu o przymusowe leczenie odwykowe. W roku 2014 dwukrotnie wzrosła liczba osób
zgłoszonych na komisję.
By skutecznie przeciwdziałać problemom uzależnień oraz eliminować ich niekorzystny wpływ
na społeczeństwo, konieczne jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i ich
rozwiązywaniem oraz integracją społeczną osób nimi dotkniętych. W przypadku gminy działania te
wyznaczane są w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a ich
inicjowanie należy do samorządu lokalnego.
4.2. Działania profilaktyczne w szkołach na terenie Gminy Płoskinia
W latach 2013-2015 w szkołach na terenie Gminy Płoskinia przeprowadzono działania profilaktyczne
dotyczące uzależnień od środków psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, leki, dopalacze,, narkotyki),
m. in.:








zajęcia z profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych,
spotkania z lekarzem,
spektakle teatru profilaktycznego przestrzegające przed uzależnieniami,
gromadzenie i udostępnianie materiałów na temat profilaktyki uzależnień,
realizacja programów; „Nie pal przy mnie”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
przygotowanie ulotek informacyjnych na temat uzależnień dla rodziców,
współpraca z KPP w Braniewie, lekcje z policjantem na temat negatywnych skutków
zażywania dopalaczy.

Celem działań profilaktycznych jest uświadomienie konsekwencji prawnych, psychologicznych i
społecznych używania środków psychoaktywnych, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z
emocjami, frustracją, stresem i zagrożeniem. Ponadto zmniejszenie motywacji do picia, palenia,
„brania” w celu osiągania pożądanych stanów emocjonalnych, dostarczenie wiedzy na temat działania
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i skutków zdrowotnych używania środków psychoaktywnych, rozwijanie umiejętności zachowań
asertywnych.

5. Niepełnosprawność
W rozumieniu ustawy o pomocy społecznej niepełnosprawność oznacza stan fizyczny,
psychiczny lub umysłowy, powodujący trwałe lub okresowe utrudnienie, ograniczenie bądź
uniemożliwienie samodzielnej egzystencji. Tymczasem obecnie niepełnosprawność jest również
rozumiana, jako wynik barier społecznych, ekonomicznych oraz fizycznych, jakie jednostka napotyka
w środowisku zamieszkania. W związku z tym polityka społeczna powinna promować aktywne
działania na wszystkich szczeblach życia społecznego oraz aktywnie wspierać wszelkie działania na
rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałać ich dyskryminacji i tworzyć
mechanizmy wyrównujące szanse życiowe oraz warunki do korzystania z przysługujących im praw.
W przypadku osób niepełnosprawnych szczególnych wysiłków wymaga ich rehabilitacja
społeczna i zawodowa tj. m. in.: promocja dostępu osób niepełnosprawnych do zatrudnienia oraz
budowa systemu wsparcia dla osób chorych psychicznie, których systematycznie przybywa.
Wspomniane działania stwarzają możliwość integracji tej grupy osób z pozostała częścią
społeczeństwa. Jednocześnie nadal powinny być konsekwentnie likwidowane bariery
architektoniczne, komunikacyjne oraz transportowe, utrudniające osobom niepełnosprawnym
funkcjonowanie w społeczeństwie.
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych przez pracę stanowi w Polsce bardzo
wymagające i trudne do realizacji zadanie. Istnieje wiele czynników wpływających niekorzystnie na
zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Po stronie podażowej są to (poza relatywnie niskimi
kwalifikacjami osób niepełnosprawnych): słabe motywacje i liczne bariery instytucjonalnoinfrastrukturalne, a po stronie popytu na pracę; niechęć pracodawców i w konsekwencji znaczny koszt
ich motywowania oraz ogólnie trudny rynek pracy, charakteryzujący się słaba dynamiką tworzenia
miejsc pracy.
Problemami osób niepełnosprawnych na terenie naszej gminy zajmują się następujące jednostki:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 Powiatowe Centrum Medyczne Spółka. z o. o. w Braniewie, Poradnia Lekarza POZ w
Płoskini
Tabela 16. Liczba osób niepełnosprawnych pobierających zasiłek pielęgnacyjny
Podział wiekowy

Liczba osób niepełnosprawnych
2013

2014

2015

Pon. 16 roku życia

40

33

25

Pow. 16 roku życia

81

75

69

Źródło: Na podstawie danych GOPS – dział świadczeń rodzinnych

18

Tabela 17. Zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2013-2015 z terenu gminy
Płoskinia
Świadczenia i usługi finansowane
z powodu niepełnosprawności

Lata
2013

2014

2015

Ilość osób przebywających w DPS

5

5

5

Liczba osób objętych usługami
opiekuńczymi i pomocą sąsiedzką

9

6

7

Specjalny zasiłek dla opiekuna

6

8

25

26

21

Świadczenie opiekuńcze

0
Źródło : Dane GOPS

Powyższe dane obrazują ilość osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płoskini w postaci usług opiekuńczych w latach 2013 – 2015. Wymieniony spadek
liczby beneficjentów koreluje ujemnie ze wzrostem przyznawanych świadczeń opiekuńczych.

6. Ochrona zdrowia
Na nasze zdrowie indywidualne jak i zbiorowe wpływa wiele czynników. Głównie są to
warunki środowiska nas otaczającego, czynniki genetyczne, warunki ekonomiczne, poziom
wykształcenia, stosunki międzyludzkie w bliskim otoczeniu w rodzinie. W mniejszym stopniu jest to
dostępność i korzystanie z opieki zdrowotnej. Obecnie zasadniczym elementem opieki zdrowotnej w
Polsce są lekarze pierwszego kontaktu, realizujący podstawową opiekę zdrowotną. Zawiera się w niej
leczenie oraz profilaktyka chorób, a także zapewnienie pacjentom opieki pielęgniarki środowiskowej.
Można uznać, iż istniejąca opieka lekarska zaspokaja podstawowe potrzeby ludności.
Na terenie gminy Płoskinia funkcjonuje POZ przynależąca do: Powiatowego Centrum
Medycznego Spółka. z o. o. w Braniewie. Do poradni lekarza POZ w Płoskini jest zapisanych 920
osób z tego około 250 przekroczyło 60 rok życia.
Ilość środowisk objętych opieką pielęgniarki środowiskowej w latach 2013-2015 utrzymuje
się w granicach 45-60.
Zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych w warunkach domowych:








Kierowanie do Pielęgniarki Opieki Długoterminowej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych,
Hospicjów,
powtarzanie recept,
uzgadnianie transportów sanitarnych,
Świadczenia diagnostyczne tj. ocena stanu ogólnego, wywiad, pomiary parametrów,
Świadczenia lecznicze
Świadczenia usprawniające,
Świadczenia pielęgnacyjne,

7. Sytuacja osób starszych
Ważny obszar działań realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoskini, który
wspiera usługami opiekuńczymi osoby w wieku senioralnym.
Osoby, które wymagają całodobowej opieki, a rodzina nie jest w stanie tego zapewnić
skierowane są do domu pomocy społecznej. Dobór placówki zależny jest od potrzeb osoby tam
kierowanej i zawsze jest rozwiązaniem ostatecznym, kiedy wszystkie metody pracy środowiskowej
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okazują się niewystarczające. Kwestia osób niepełnosprawnych związana jest mocno z seniorami,
wraz z wiekiem wzrasta liczba osób o ograniczonej sprawności. W działaniach dla tej grupy ważne są
zarówno kwestie właściwej opieki –usługi opiekuńcze, jak i formy aktywizacji, tj. możliwość spotkań,
aktywności ruchowej i kulturalnej.
Tabela 18. Starość w danych demograficznych na terenie Gminy Płoskinia
Wiek
Powyżej 60 r. ż.
kobiety
Powyżej 65 r. ż.
mężczyźni
Ogólna liczba ludności

Rok
2013

2014

2015

266

273

279

103

120

125

2680

2718

2694

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Płoskinia

Konsekwencje socjalne starzenia się ludności to większe zapotrzebowanie na usługi
opiekuńcze, socjalne, świadczenia opiekuńcze. Należy zaznaczyć, że na terenie Gminy Płoskinia
usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymagają pomocy innych osób, a były jej pozbawione.

8. Edukacja
Aktualna sieć przedszkoli, szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego zaspakaja rzeczywiste
oczekiwania społeczne. Jednak niż demograficzny oraz ciągłe poszukiwanie rozwiązań zmierzających
do podnoszenia jakości pracy szkoły uzasadniają potrzebę wypracowywania nowych racjonalnych
rozwiązań w zakresie optymalizacji sieci placówek oświatowych.
Placówki
W latach 2013-2015 Gmina Płoskinia prowadziła następujące placówki oświatowe:
1. Szkoła Podstawowa w Chruścielu,
2. Zespół Szkół w Płoskini,
3. Punkt Przedszkolny
Tabela 19. Ilość uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Chruścielu
Rok Szkolny

Szkoła Podstawowa w
Chruścielu

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Oddział przedszkolny

10

14

17

Szkoła podstawowa

55

50

47

Źródło: Dane ze Szkoły Podstawowej w Chruścielu
Tabela 20. Ilość uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Płoskini
Zespół Szkół w Płoskini

Rok szkolny
2012/2013

2013/2014

2014/2015

Oddział przedszkolny

26

31

27

Szkoła podstawowa

89

93

99

Gimnazjum

105
87
Źródło: Dane Zespołu Szkół w Płoskini
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Analizując powyższe tabele widoczna jest utrzymująca się podobna liczba uczniów w
szkołach.

9. Przemoc w rodzinie
Przemoc rozumiana jest jako akt godzący w wolność osobistą jednostki i zmuszanie jej do
zachowań niezgodnych z własną wolą. Przenosi się ona również na grunt rodzinny i jest w nim często
spotykanym zjawiskiem, niezależnym od kultury, środowiska, wyznania, wykształcenia, poziomu
intelektualnego czy przynależności do grupy społecznej. Przemoc w rodzinie to niewątpliwie
zachowanie, które poniża jednostkę, powoduje obrażenia fizyczne, często jednocześnie naruszając w
ten sposób prawo. Rzadko jest to incydent jednorazowy. Zazwyczaj staje się jednym z wielu ogniw
łańcucha agresji2.
Na terenie Gminy Płoskinia, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie funkcjonuje Gminny Zespół Interdyscyplinarny. Zespół Interdyscyplinarny w Płoskini działa
zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2015 poz.
1390 późn. zm.) Gminny Zespół Interdyscyplinarny powołany został zarządzeniem Wójta Gminy
Płoskinia.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji współpracujących ze sobą w sposób
skoordynowany podczas spotkań Zespołu oraz grup roboczych. W latach 2013-2015 Gminny Zespół
Interdyscyplinarny przyjął 31 Niebieskich Kart. Członkowie Zespołu i grup roboczych spotykali się na
spotkaniach grup roboczych w trybie interwencyjnym celem niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach
kryzysowych. Skład członków spotkań był ruchomy i zależał od potrzeb rodziny. Członkowie Zespołu
oraz grup roboczych ustalili dla każdej z rodzin indywidualny plan pomocy rodzinie. Ponadto
współpracował z wieloma instytucjami m. in. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową, szkołami, Poradnią POZ,
Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Zjawisko przemocy domowej w liczbach
Precyzyjne określenie rozmiarów przemocy w rodzinie jest trudne. Korzystając jednak z
dostępnych źródeł informacji, takich jak: statystyki Policji (przeprowadzone interwencje,
uruchomione procedury „Niebieskie Karty”), czy dane zbierane przez podmioty (instytucje i
organizacje) udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, a także ogólnopolskie badania
populacyjne można starać się oszacować skalę zjawiska przemocy domowej.
Tabela 21. Liczba realizowanych procedur „Niebieska Karta” w latach 2013-2015

Teren Gminy
Płoskinia

2013

2014

2015

10

14

7

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego

2

Zanim będzie za późno: przemoc i kontrola w rodzinie, J. R. Ackerman, S. Pickering, Gdańsk 2002.
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Tabela 22. Zestawienie danych dotyczących procedury ”Niebieskiej Karty” w latach 2013-2015.
2013

2014

2015

Liczba wypełnionych
formularzy „Niebieska
Karta” przekazanych do
Zespołu
Interdyscyplinarnego
- ogółem

10

14

13

Liczba powołanych grup
roboczych

5

14

4

Liczba zakończonych
procedur „Niebieska
Karta”

8

7

8

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego

Wykres 1. Liczba sprawców przemocy domowej z podziałem na płeć, odnotowanych w latach 20132015 r., na terenie Gminy Płoskinia, w ramach realizacji procedury „Niebieska Karta”
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2014
6

2015

4
2
0
Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego
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Wykres 2. Liczba sprawców przemocy domowej borykających się z problemem alkoholowym, z
podziałem na płeć, w latach 2013-2015 r. na trenie Gminy Płoskinia, w ramach realizacji procedury
„Niebieska Karta”
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2015
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Mężczyźni

Ogółem

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego

Powyższe wykresy i zestawienia danych dotyczących liczby sprawców przemocy z liczbą sprawców
borykających się z problemem alkoholowym wskazują na częste występowanie obu problemów
jednocześnie.
Wśród osób podejrzanych o stosowanie przemocy wobec najbliższych znaczącą większość stanowią
mężczyźni i oni również wiodą niechlubny prym w liczebności, gdzie stanom nietrzeźwości
towarzyszą zachowania agresywne.

IV Analiza SWOT
Planowanie strategiczne posiada też swoje specyficzne instrumenty z zakresu analizy
strategicznej, które są wykorzystywane do konstrukcji diagnozy w strategii rozwiązywania problemów
społecznych. Analiza SWOT jest postępowaniem badawczym spełniającym najważniejsze funkcje
diagnostyczne, pozwala na ocenę całości, ale jednocześnie wskazuje na słabe punkty systemu, które z
czasem można przełożyć na konkretne rozwiązania. Zakres analizy jest odnoszony zarówno do
czynników wewnętrznych jako szeroko rozumianej rzeczywistości zewnętrznej. W procesie tej analizy
stosuje się zasadniczo dwa kryteria oceny czynników wpływających na rzeczywistość tj. rodzaj skutku
rzeczywistego lub potencjalnego oddziaływania danego czynnika na organizacje, oraz szeroko
rozumianą lokalizację czynnika względem organizacji, stosując złożone postępowanie
dyskryminacyjne uzyskuje się cztery grupy czynników, których pierwsze litery angielskich nazw
składają się na nazwę metody, tzn.: mocne (Strengths) i słabe strony organizacji (Weaknesses) oraz
szanse (Opportunities) i zagrożenia w jej otoczeniu (Threats).
Analiza SWOT została przeprowadzona w oparciu o spotkanie warsztatowe zorganizowane w
Urzędzie Gminy w Płoskini. Zespół uzgodnił kluczowe dla środowiska kwestie, które pogrupowano
wg kategorii właściwych dla analizy, oceniając odpowiedź lokalnego systemu polityki społecznej na
występujące potrzeby społeczne. Analizując wewnętrzne uwarunkowania oceniano w szczególności:
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Istniejącą infrastrukturę społeczną,
Jakość realizowanych usług,
Specjalizację kadr służb społecznych,
Kondycję organizacji pozarządowych,
Postawy beneficjentów systemu

Poddając analizie uwarunkowań zewnętrznych oceniano w szczególności:
 ramy prawne funkcjonowania systemu polityki społecznej,
 finansowanie systemu,
 istniejące programy mające wpływ na samorząd lokalny,
 współpracę z innymi podmiotami w rozwiązywaniu kwestii społecznych,
 postawy społeczne wobec poszczególnych problemów,

Mocne strony

Działalność instytucji pracujących na rzecz
osób potrzebujących,

współpraca z organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin,

wykwalifikowana i kompetentna, stale
doskonaląca swoje umiejętności kadra pomocy
społecznej,

dobre rozeznanie środowiska lokalnego
przez pracowników służb pomocy społecznej,
pedagogów szkolnych,

ogólnie dostępna oferta pomocy i
różnorodność form wsparcia w zakresie bezrobocia,
uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i
innych problemów dotykających mieszkańców;

otwartość na nowe rozwiązania,

edukacja przedszkolna,

funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego
i gimnazjalnego,

Słabe strony

Niska aktywność społeczna i zawodowa
mieszkańców,

niewystarczający system informacyjny,

dostępność do bezpłatnego poradnictwa
specjalistycznego,

istnienie szarej strefy zatrudnienia,

niewystarczająca ilość propozycji spędzania
czasu wolnego,

brak mieszkań chronionych i
niewystarczająca liczba mieszkań socjalnych,

oferty kulturalne,

niewystarczająca opieka lekarza POZ
według badań ankietowych,

trwałe bezrobocie
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Zagrożenia

Szanse

Regulacje prawne bardziej przyjazne
rodzinie,

utrzymanie stanowiska asystenta rodziny,

funkcjonowanie Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych,

możliwość pozyskiwania środków
zewnętrznych, m.in. przez wykorzystanie środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego celem
przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu rodzin zagrożonych,

rozwijający się wachlarz instrumentów
prawnych w zakresie pomocy społecznej,

wykorzystanie bazy szkolnej w okresie
wolnym od nauki


Ubożenie społeczeństwa i osłabianie się
funkcji opiekuńczej rodziny,

bezrobocie,

rosnąca ilość rodzin wieloproblemowych,

uzależnienie rodzin od pomocy społecznej
oraz zjawisko tzw. „dziedziczenia biedy”,

brak dostatecznych środków finansowych
na walkę z problemami społecznymi,

brak doradztwa psychologicznopedagogicznego,

brak mieszkań dla rodzin.

Wykres 3. Ocena warunków życia w gminie

Źródło: Badania ankietowe

W odpowiedzi na zadane pytanie o ocenę warunków życia w gminie przeważały odpowiedzi
przeciętne. W odniesieniu do powyższego wykresu ankietowani ocenili funkcjonowanie edukacji
przedszkolnej (106 os.) oraz szkolnictwa podstawowego (93 os.) jako bardzo dobre. Należy zauważyć,
że bezpieczeństwo mieszkańców (53 os.) zostało również wysoko ocenione. Najwyższym
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wskaźnikiem negatywnie ocenionym przez respondentów jest brak dostępności do doradztwa
psychologiczno – pedagogicznego (92 os.).
Bezrobocie
Mocne strony




wzrost znaczenia wykształcenia jako wartości,
aktywna współpraca środowiska lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
diagnoza środowiska osób bezrobotnych,
Słabe strony





występowanie zjawiska dziedziczenia bezrobocia,
wysokie bezrobocie w gminie,
słaba mobilność bezrobotnych,
Szanse




zwiększenie aktywności bezrobotnych,
możliwość pozyskania środków finansowych z funduszy europejskich na realizację
programów pomocowych dla osób bezrobotnych,
Zagrożenia





istnienie zjawiska nielegalnego zatrudnienia,
słabe uprzemysłowienie gminy,
popadanie w ubóstwo,
Wykres 4. Przyczyny powodujące trudne warunki życia mieszkańców gminy

Źródło: Badania ankietowe
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Osoby uczestniczące w badaniu stwierdziły, że przyczyną powodującą trudne warunki życia w gminie
jest bezrobocie (167 os.) oraz alkoholizm (131 os.). Często te dwa problemy występują jednocześnie.
Należy również zauważyć, że dużo osób stwierdziło, że niezaradność życiowa (90 os.), ubóstwo (81
os.) oraz utrudniona możliwość korzystania z transportu (81 os.) ma również duży wpływ na warunki
życia mieszkańców. Są to kolejne dwa warunki, które często występują wspólnie.
Wykres 5. Przyczyny popadania w ubóstwo

Źródło: Badania ankietowe

Kolejne pytanie skierowane do respondentów dotyczyło przyczyn popadania w ubóstwo. Powyższy
wykres wskazuje, że bezrobocie (155 os.) i uzależnienia (94 os.) są główną przyczyną występowania
ubóstwa na terenie gminy. Kolejnym czynnikiem, który również wysoko został zaznaczony przez
ankietowanych była niezaradność (80 os.) oraz dziedziczenie ubóstwa (60 os.). Powyższe wyniki
pokazują, że wszystkie wspomniane czynniki oddziaływają na siebie.

Uzależnienia
Mocne strony




stałe środki finansowe na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych,
różnorodność form pomocy,
funkcjonowanie GKRPA,
Słabe strony





niezaradność,
stres,
niewystarczająca edukacja społeczna,
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nasilenie występowania problemów wychowawczych,
Szanse





możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów,
istniejący system wsparcia dla osób i rodzin wymagających specjalistycznej pomocy,
współpraca z jednostkami działającymi na rzecz rodziny,
Zagrożenia







istnienie zjawiska zmęczenia, bezsilności i bezradności społecznej,
wzrastające bezrobocie,
rozpad rodziny,
niedostosowanie społeczne,
negatywny wpływ otoczenia,
Wykres 6. Skala problemu uzależnień na terenie gminy

Źródło: Badania ankietowe

Ogóle skala problemu uzależnień na terenie gminy, jak pokazuje wykres jest wysoka. Ankietowani w
większości odpowiedzi wskazywali na średnią (92 os.) skalę problemu. Można zauważyć, że
świadomość mieszkańców gminy dotycząca uzależnień jest duża.
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Wykres 7. Przyczyny występowania uzależnień

Źródło: Badania ankietowe

Ankietowani zapytani o przyczyny występowania uzależnień, przede wszystkim wskazywali na
bezrobocie (148 os.), niezaradność (96 os.), samotność (60 os.) i stres (59 os.). Bezrobocie w dużej
mierze wiąże się z niezaradnością. Osoby nie wiedzą gdzie mają się udać w celu poszukania pracy, a
pokierowane przez odpowiednie instytucje bagatelizują proponowane przez nie miejsca poszukiwania
pracy.
Niepełnosprawność
Mocne strony




otwartość OPS na potrzeby osób niepełnosprawnych,
zaangażowanie samych niepełnosprawnych w rozwiązywanie swoich problemów,
dobry przepływ informacji,
Słabe strony








niedostateczna baza rehabilitacyjna i oferta opieki nad osobami niepełnosprawnymi
utrudniona możliwość korzystania ze środków transportu,
brak miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
niepełne rozpoznanie liczby osób niepełnosprawnych,
utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych,
utrudniony dostęp do usług opiekuńczych,
Szanse





wzrost społecznej akceptacji osób niepełnosprawnych,
sytuacja ekonomiczno-gospodarcza kraju sprzyja pomocy niepełnosprawnym,
likwidowanie barier architektonicznych,
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Zagrożenia


wzrost zapotrzebowania na placówki opieki stacjonarnej oraz usług opiekuńczych
Wykres 8. Problemy osób niepełnosprawnych
Brak miejsc pracy
dla osób z orzeczoną
niepełnosprawności
ą 69

Ilość osób
Inne; 0
Bariery
architektoniczne; 91
Utrudniony
dostęp do usług
opiekunczych;
86

Utrudniona
możliwośd
korzystania
ze środków
transportu;
103

Brak akceptacji w
środowisku
lokalnym; 38

Utrudniony dostęp
do placówek
rehabilitacyjnych;
104

Izolacja; 27
Problemy
psychologiczne; 22
Źródło: Badania ankietowe

Ankietowani zdecydowanie najwięcej razy wskazywali, że najczęściej dotykają osoby
niepełnosprawne problemy związane z utrudnionym dostępem do placówek rehabilitacyjnych (104
os.) oraz utrudniona możliwość korzystania ze środków transportu (103 os.). Pozostali ankietowani
zwrócili uwagę na następujące problemy: utrudniony dostęp do usług opiekuńczych (86 os.) oraz
bariery architektoniczne (91 os.).
Osoby starsze
Mocne strony






istnieje określony standard usług dla osób starszych,
osoby starsze mają dostęp do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
planowanie utworzenia Klubu Seniora,
rozwijająca się forma pomocy sąsiedzkiej,
obieg informacji o formach pomocy społecznej,
Słabe strony






Izolacja społeczna, samotność,
Utrudniona możliwość korzystania ze środków transportu,
Brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu,
Niezdolność do samoobsługi na skutek choroby i niepełnosprawności,
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Szanse



Aktywizacja osób starszych,
Otwartość na propozycje aktywnego spędzania czasu wolnego,
Zagrożenia








Niedostosowanie infrastruktury do osób starszych,
Problem ujawniających się enklaw starości,
Migracja ludzi młodych na inne tereny oraz niekorzystne zjawiska demograficzne,
Wzrasta liczba osób samotnych,
Bariery komunikacyjne,
Marginalizacja osób starszych
Wykres 9. Trudności społeczne osób starszych

Źródło: Badania ankietowe

Zdecydowanie najwięcej ankietowanych uznało, że trudnościami najczęściej dotykającymi osoby
starsze jest choroba (115 os.), izolacja społeczna (85 os.) i utrudniona możliwość korzystania ze
środków transportu (77 os.). W dalszej kolejności respondenci wskazywali na niepełnosprawność (72
os.), niezdolność do samoobsługi (49 os.) a także brak zorganizowanych form spędzania czasu (52
os.).
Dzieci i młodzież
Mocne strony




Współpraca instytucji zajmujących się problematyką dzieci i młodzieży,
System przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Działalność pracowników pomocy społecznej na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży,
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Wolontariat wśród dzieci i młodzieży,
Słabe strony





Bezproduktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież,
Spożywanie alkoholu i palenie papierosów przez młodzież,
Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu,
Szanse



Szkoły prowadzą działania profilaktyczne,
Zagrożenia






Niewystarczająca opieka medyczna w szkołach,
Brak w szkołach logopedy i psychologa,
Chuligaństwo i przestępczość,
Brak pozytywnych wzorców i autorytetów
Wykres 10. Problemy dzieci i młodzieży

Źródło: Badania ankietowe

Aż 134 osoby uczestniczące w badaniu stwierdziły, że dzieci i młodzież bezproduktywnie spędzają
czas wolny, jak również brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu (105 os.) był częstym
punktem zaznaczanym przez ankietowanych. Kolejnym wysokim wskaźnikiem wśród problemów
dzieci i młodzieży jest alkohol i papierosy (117 os.), oraz brak pozytywnych wzorców i autorytetów
(92 os.).
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Wykres 11. Propozycje rozwoju edukacji w gminie

Źródło: Badania ankietowe

Ankietowani zapytani o propozycje rozwoju edukacji w gminie, w dużej mierze wskazywali na
wykorzystanie bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki (122 os.). Istotnym punktem zaznaczanym
przez osoby uczestniczące w badaniu było wsparcie psychologiczno – pedagogiczne (101 os.)
wskazywane jako propozycja rozwoju edukacji w gminie.
Przemoc w rodzinie
Mocne strony






Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego,
Współpraca z jednostkami działającymi na rzecz rodziny,
Wzrost świadomości społecznej,
Różnorodne formy wsparcia,
Odpowiednie przygotowanie zawodowe osób zajmujących się problemem przemocy w
rodzinie
Słabe strony






Nieumiejętność radzenia sobie z problemami
Skala uzależnień,
Zaburzenia psychiczne jako jeden z czynników występowania przemocy w rodzinie,
Poczucie wstydu, lęk przed opinią społeczeństwa,
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Szanse




Doskonalenie zawodowe kadr,
Różnorodne formy wsparcia,
Wzrastająca liczba instytucji wspierających rodzinę, borykającą się z problemem przemocy,
Zagrożenia




Rozpad rodziny,
Przemoc jako wzorzec przekazywany z pokolenia na pokolenie,
Wykres 12. Świadomość mieszkańców gminy dotycząca zjawiska przemocy

Źródło: Badania ankietowe

Jak wskazuje powyższy wykres świadomość mieszkańców dotycząca zjawiska przemocy jest wysoka
co wskazuje odpowiedź: „Tak słyszałem/am o takich przypadkach” (72 os.) oraz „tak znam takie
przypadki” (49 os.). Osoby są świadome występowania zjawiska przemocy jednak często są bierne,
ponieważ nie zawsze wiedzą jak postępować w sytuacji pojawienia się przemocy, bądź podejrzenia
występowania przemocy.
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Wykres 13. Przyczyny występowania przemocy domowej

Źródło: Badania ankietowe

Zdecydowanie większość osób zapytanych o zjawisko występowania przemocy domowej uznała, że
uzależnienia (132 os.) oraz nieumiejętność radzenia sobie z problemami (122 os.) jest przyczyną
występowania przemocy. W dalszej kolejności respondenci wskazywali na: przemoc jako wzorzec
przekazywany z pokolenia na pokolenie (64 os.)oraz zaburzenia psychiczne (48 os.).

V Podsumowanie
Zespół dokonujący diagnozy problemów społecznych na terenie gminy Płoskinia korzystał z
możliwości pozyskania informacji od jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.
Korzystano również ze źródeł wywołanych, tj. badań ankietowych i analizy SWOT.
Sumując uzyskane informacje i nakładając wyniki diagnozy na zakres możliwości
kompetencyjnych samorządu, możemy wskazać najważniejsze obszary problemowe, których
rozwiązanie powinno stać się podmiotem troski samorządu lokalnego.
Zespół przygotowujący dokument uznał, iż problemami, dla których w pierwszej kolejności
należy zaprogramować, działania, są dysfunkcje występujące w rodzinach. Rodzinę należy wzmocnić
tak, aby w skuteczniejszy sposób mogła opierać się pojawiającym się kryzysom. Odpowiedniego
wsparcia należy także udzielić osobom niepełnosprawnym i starszym – grupom zwiększającym się na
terenie gminy i zarazem szczególnie podatnym na marginalizację i wykluczenie społeczne. Równie
ważne jest przeciwdziałanie bezrobociu prowadzącemu do ubóstwa. Istotnym zagadnieniem jest także
przeciwdziałanie uzależnieniom, negatywnie wpływającym na kondycję lokalnej społeczności. W
pośredni sposób na funkcjonowanie lokalnej społeczności wpływa również kondycja i działalność
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organizacji pozarządowych oraz system monitorowania i oceny pojawiających się problemów
społecznych.

VI Misja i cele strategii
W wyniku transformacji ustrojowej nasza Gmina znalazła się w trudnym położeniu społecznoekonomicznym. Wyznacznikiem przy opracowaniu strategii była wysoka stopa bezrobocia w gminie,
jak też ubogi rynek pracy. Najważniejszym celem w obecnej rzeczywistości jest zapobieganie
zagrożeniom społecznym i tworzenie bezpieczeństwa socjalnego przy jednoczesnym wsparciu
aktywności mieszkańców.
Celem podstawowym strategii jest bezpieczeństwo socjalne mieszkańców gminy,
profilaktyka, zapobieganie problemom i zagrożeniom społecznym, a ponadto przeciwdziałanie i
łagodzenie skutków narastających problemów społecznych. Konieczność stworzenia kompleksowego
systemu rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Płoskinia, jak też możliwości
organizacyjne, finansowe, prawne zakładają czas jego realizacji na lata 2016-2020.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych umożliwi nie tylko budowanie zintegrowanego
systemu pomocy społecznej na terenie naszej gminy, ale też pozwoli na pozyskanie środków z
budżetu i funduszy pomocowych na realizację zadań w niej zawartych.
Wizja rozwiązywania problemów społecznych została określona na podstawie analizy sytuacji
społecznej w gminie, wyłonienia obszarów problemowych, a następnie poddania ich weryfikacji przy
współpracy partnerów społecznych.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych określa cele i kierunki działania,
co jest niezbędne dla osiągnięcia określonej misji.
Cel strategii będzie realizowany poprzez:







pomoc dziecku i rodzinie,
wspieranie osób niepełnosprawnych i starych,
profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom
przeciwdziałanie przemocy
wspieranie osób bezrobotnych
współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Niezwykle istotnym czynnikiem mającym wpływ na zrealizowanie celów strategicznych będzie
przestrzegane przez samorząd lokalny, służby socjalne i partnerów społecznych, przyjętych form i
zasad działania. Nie mniej ważnym elementem będzie aktywność środowiska lokalnego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoskini jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej
swoją pozycję będzie wyznaczać poprzez realizację podstawowych zadań ustawowych, jak też
koordynowanie działań podmiotów współtworzących system społecznego wsparcia.
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VII Cele operacyjne
Obszar 1
Cel strategiczny nr 1: Rozwój aktywności obywatelskiej i społecznej
Cele operacyjne:

Profesjonalizacja
pomocy społecznej.

Rozszerzenie współpracy pomiędzy
grupami społecznymi i organizacjami
pozarządowymi a instytucjami
rządowymi i samorządowymi.

Cel strategiczny nr 1:
Rozwój aktywności obywatelskiej i społecznej
Cele operacyjne :
1. Profesjonalizacja pomocy społecznej

systematyczna diagnoza i monitoring istniejących problemów społecznych

systematyczne wzmacnianie kadr Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez dokształcanie i
utrzymanie odpowiedniej liczby pracowników socjalnych

doskonalenie systemu informacyjnego o możliwościach udzielania pomocy społecznej i
wsparcia mieszkańcom gminy m.in. poprzez internet, plakaty, organizowanie spotkań informacyjnych
2. Rozszerzenie współpracy pomiędzy grupami społecznymi i organizacjami pozarządowymi a
instytucjami samorządowymi.

rozwijanie ruchu pozarządowego na terenie gminy

wspieranie organizacyjne powstających i istniejących organizacji pozarządowych w zakresie
pozyskiwania grantów i dotacji, środków finansowych z innych źródeł niż samorządowe

promowanie idei wolontariatu i pozyskiwanie wolontariuszy do współpracy w realizowaniu
zadań dotyczących rozwiązywania problemów społecznych
Odpowiedzialni za realizację działań:
Rada Gminy i Urząd Gminy, jednostki organizacyjne samorządu gminnego
Środki finansowe:
Budżet samorządu lokalnego, środki pozyskiwane z funduszy zewnętrznych : rządowych,
pozarządowych, programów unijnych
Partnerzy:
instytucje rządowe, samorządowe, organizacje społeczne, organizacje pożytku publicznego.
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Obszar 2
Cel strategiczny nr 2: Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej

Cele operacyjne:
Pomoc osobom i rodzinom, u których
stwierdzono bezradność w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych

Rozwój poradnictwa specjalistycznego
oraz udzielenie pomocy rodzinom w
sytuacjach kryzysowych

Cel strategiczny nr 2:
Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych
Cele operacyjne :
1. Pomoc osobom i rodzinom u których stwierdzono bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych

rozwój pracy socjalnej oraz asystentury rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze
środowisk niewydolnych wychowawczo

pomoc materialna dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej realizowana
przez Ośrodek Pomocy Społecznej z systemu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, w tym
realizowanie programu dożywiania dzieci
2. wzmacnianie pozycji dziecka w środowisku lokalnym

współuczestnictwo w kampaniach medialnych i informacyjnych organizowanych przez inne
podmioty pomocy społecznej ( PCPR, ROPS, inne)

systematyczne współdziałanie Ośrodka Pomocy Społecznej z placówkami oświatowymi w
celu bieżącej analizy sytuacji dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, a w szczególności
przeciwdziałanie pojawiającym się patologiom

zapewnienie dzieciom i młodzieży szerszego dostępu do alternatywnych form spędzania
wolnego czasu m.in. poprzez zwiększanie liczby zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych przy
wykorzystaniu bazy lokalowej placówek szkolnych oraz zaplecza sportowego Gminy

opracowanie i realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny
3. rozwój poradnictwa specjalistycznego oraz udzielenie pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych

wspieranie i usprawnianie systemu wsparcia dla rodziny: psychologicznego, prawnego,
socjalnego

budowanie sieci współpracy z instytucjami i organizacjami działającym na rzecz wsparcia
rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
Odpowiedzialni za realizację działań:
Rada Gminy i Urząd Gminy, jednostki organizacyjne samorządu gminnego
Środki finansowe:
Budżet samorządu lokalnego, środki pozyskiwane z funduszy zewnętrznych : rządowych,
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pozarządowych, programów unijnych
Partnerzy:
instytucje rządowe, samorządowe, organizacje społeczne, organizacje pożytku publicznego.

Obszar 3
Cel strategiczny nr 3: Poprawa jakości i warunków życia
Cele operacyjne:
Działania ratunkowe w
stosunku do grup dotkniętych
problemem ubóstwa i
marginalizowanych

Wsparcie osób
bezrobotnych i
poszukujących pracy

Pomoc osobom zagrożonym
bezdomnością

Cel strategiczny nr 3:
Poprawa jakości i warunków życia
Cele operacyjne :
1. działania ratunkowe w stosunku do grup dotkniętych problemem ubóstwa i marginalizowanych

zabezpieczenie w budżecie niezbędnych środków finansowych na pomoc dla potrzebujących i
utrzymanie działalności usługowej

współpraca z PUP w aktywizowaniu osób bezrobotnych

podejmowanie działań w celu zmiany postaw osób ubogich z biernej na aktywną i
zwiększaniu ich odpowiedzialności za własne życie m. in. poprzez zawieranie kontraktów socjalnych.
2.wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy

pozyskiwanie środków zewnętrznych - szczególnie z UE na realizację projektów mających
na celu aktywizację osób bezrobotnych

tworzenie warunków do wdrażania różnych form zatrudnienia socjalnego i wspieranego
szczególnie we współpracy z PUP i innymi podmiotami
3. pomoc osobom zagrożonym bezdomnością

zabezpieczanie mieszkań socjalnych dla osób o niskich dochodach i lokali zastępczych dla
osób eksmitowanych

zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych szczególnie w okresie zimowym m.in.
poprzez kierowanie do noclegowni dla bezdomnych

prowadzenie działań informacyjnych dla osób bezdomnych o miejscach gdzie mogą uzyskać
pomoc

udzielenie pomocy osobom zagrożonym bezdomnością m.in. poprzez pomoc prawną,
socjalną
Odpowiedzialni za realizację działań:
Rada Gminy i Urząd Gminy, jednostki organizacyjne samorządu gminnego
Środki finansowe:
Budżet samorządu lokalnego, środki pozyskiwane z funduszy zewnętrznych : rządowych,
pozarządowych, programów unijnych
39

Partnerzy:
instytucje rządowe, samorządowe, organizacje społeczne, organizacje pożytku publicznego.

Obszar 4
Cel strategiczny nr 4: Budowa zintegrowanego systemu wsparcia seniorów i niepełnosprawnych

Cele operacyjne:

Usprawnianie osób
starszych i osób
niepełnosprawnych

Podejmowanie
działań
zmierzających do
ograniczenia
skutków
niepełnosprawności

Zapobieganie
niepełnosprawności

Rozwój usług
rehabilitacyjnych

Cel strategiczny nr 4:
Budowa zintegrowanego systemu wsparcia seniorów i niepełnosprawnych
Cele operacyjne :
1. usprawnianie osób starszych i osób niepełnosprawnych

doskonalenie systemu świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych
oraz pomocy sąsiedzkiej

aktywizacja rodziny i środowiska sąsiedzkiego w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb
życiowych osób starszych i niesamodzielnych

współpraca i wsparcie organizacji i stowarzyszeń na rzecz seniorów
2. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności

wspieranie różnych form imprez kulturalnych i rekreacyjnych, w których mogą uczestniczyć
osoby niepełnosprawne

organizowanie wolontariatu prowadzącego działalność na rzecz osób starszych i
niepełnosprawnych
3. zapobieganie niepełnosprawności

wczesna diagnoza, szybka i fachowa pomoc

podjęcie odpowiednich działań leczniczych i rehabilitacyjnych
4. rozwój usług rehabilitacyjnych

umożliwienie zatrudnienia stosownie do posiadanych kwalifikacjach i możliwości
zdrowotnych przy udziale środków PFRON

możliwość zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne , sprzęt rehabilitacyjny
Odpowiedzialni za realizację działań:
Rada Gminy i Urząd Gminy, jednostki organizacyjne samorządu gminnego
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Środki finansowe:
Budżet samorządu lokalnego, środki pozyskiwane z funduszy zewnętrznych : rządowych,
pozarządowych, programów unijnych
Partnerzy:
instytucje rządowe, samorządowe, organizacje społeczne, organizacje pożytku publicznego

Obszar 5
Cel strategiczny nr 5: Rozwój zintegrowanego systemu profilaktyki i
rozwiązywania problemów uzależnień
Cele operacyjne:
Zapobieganie powstawaniu nowych
problemów uzależnień i zmniejszanie
rozmiarów problemów, które aktualnie
występują

Przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie

Cel strategiczny nr 5:
Rozwój zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
Cele operacyjne :
1. zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień i zmniejszanie rozmiarów problemów,
które aktualnie występują

diagnozowanie problemu uzależnień w gminie

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów uzależnień, przemocy i agresji

wspieranie inicjatywy w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych

zatrudnienie specjalistycznej kadry

wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu
problemów uzależnień

opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy
2. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

prowadzenie działań informacyjno -edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczności

udzielanie profesjonalnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie poprzez :
- działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych
- utworzenie punktu informacyjnego ds. poradnictwa i interwencji

podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie

Opracowanie i realizacja „ Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie”
Odpowiedzialni za realizację działań:
Rada Gminy i Urząd Gminy, jednostki organizacyjne samorządu gminnego
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Środki finansowe:
Budżet samorządu lokalnego, środki pozyskiwane z funduszy zewnętrznych : rządowych,
pozarządowych, programów unijnych
Partnerzy:
instytucje rządowe, samorządowe, organizacje społeczne, organizacje pożytku publicznego
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VIII Monitoring i ewaluacja
Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polega na systematycznej ocenie
realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych zmian
społecznych, które mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji prawnych, czy też narastanie
poszczególnych dolegliwości społecznych. Całościowa ocena wymaga odpowiedzi na pytania o
zgodność ocenionej polityki z przyjętymi wartościami i zasadami. Ewaluacja jest działalnością z
natury normatywną, gdyż z jednej strony wykorzystuje się w niej istniejące normy, z drugiej zaś w jej
wyniku mogą pojawić się propozycje wprowadzenia nowych norm i procedur. Jest także działalnością
instrumentalną, ponieważ jej podstawowym celem jest dostarczenie podmiotom polityki społecznej
praktycznej wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu decyzji.

Monitoring
- Diagnoza

- Ocena

- Problem

- Wskaźniki

Strategia

IX Uwagi końcowe
W celu zbadania opinii mieszkańców na temat funkcjonowania Gminy Płoskinia
przeprowadzono wśród mieszkańców ankietę. Poniżej przedstawiono zestawienie ankiet:
Ankiety:
 przekazane mieszkańcom - 600 sztuk
 zwrócono do GOPS – 224
z czego:
 poprawnie wypełnione – 199
 nieprawidłowo wypełnione – 7
 niewypełnione – 18
 pobrano, a nie zwrócono - 376
Autorzy niniejszego dokumentu dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do jego powstania – w szczególności za udostępnienie danych niezbędnych do rzetelnej oceny
aktualnej sytuacji społecznej. Dokument wyznacza kierunki lokalnej polityki społecznej, która
uwzględnia potrzeby każdego mieszkańca niezależnie od jego statusu materialnego i prowadzi do
realizacji założonej misji – przyjętej w niniejszej Strategii.
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Diagram: Związek strategii i innych dokumentów programowych lokalnej polityki społecznej

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Program Wspierania Rodziny

Program profilaktyki
Rozwiązywania Problemów
Uzależnień

Realizacja celów zapisanych w dokumencie strategicznym możliwa będzie dzięki wspólnej
pracy dotychczasowych koalicjantów oraz nowych sojuszników zainteresowanych działaniami na
rzecz mieszkańców znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Zbudowana siatka celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań uwzględnia najistotniejsze
obszary życia społecznego, które winny być sferą oddziaływania samorządu, by jakość życia
mieszkańców gminy ulegała systematycznej poprawie. Samorząd lokalny, jako kreator lokalnych
rozwiązań, poprzez budowę kapitału społecznego swoich mieszkańców, dla nich i przez nich,
wzmacnia naturalne sieci wsparcia, wspiera rodzinę w jej naturalnym środowisku, stara się redukować
skutki społeczne bezrobocia, ekskluzji społecznej, bezdomności, uzależnień, włączając w te procesy
organizacje pozarządowe, jako partnera sprawdzonego i naturalnego.

KIEROWNIK WRAZ Z PRACOWNIKAMI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOSKINI
DZIĘKUJE WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO POWSTANIA
NINIEJSZEGO DOKUMENTU,
WYRAŻAJĄC JEDNOCZEŚNIE NADZIEJĘ NA DALSZĄ WSPÓŁPRACĘ W
ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY
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