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ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE
Koncepcja pomocy społecznej powinna opierać się na długofalowym planowaniu, ocenie
środowiska i występujących problemów społecznych. W wyniku przemian zachodzących w
kraju, procesów modernizacji, pojawiła się nierównowaga w zaspakajaniu podstawowych
potrzeb różnicując mieszkańców według uzyskanych dochodów. Procesowi temu towarzyszy
wiele niekorzystnych zjawisk takich jak: bezrobocie, ubóstwo, niezaradność życiowa lub wzrost
patologii społecznej, która sprzyja do niekorzystnych zachowań jak przemoc w rodzinie,
alkoholizm itp.
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1876)
art. 17 nakłada gminom obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem diagnozę sytuacji społecznej,
programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych lub
innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Strategia powinna zawierać diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian, określenie celów
strategicznych oraz wskaźniki realizacji działań. Opracowując i realizując ten dokument, należy
uwzględnić warunki ekonomiczne, edukacyjne, zdrowotne, mieszkaniowe, kulturowe,
położenie geograficzne, zasoby naturalne regionu i inne, aby określić podstawowe wartości
i cele, którymi jako społeczność lokalna będziemy się kierować. Pomoc społeczna realizuje
zadania na rzecz rodziny i jednostki poprzez wypracowanie ustawowych form pomocy,
wymagających systemowego, diagnozowania problemów społecznych. Wartościami, którymi
będziemy się posługiwać, jest tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju człowieka, jego
aktywnego udziału w kształtowaniu własnego życia, prawo do dokonywania wyborów
i ponoszenia konsekwencji oraz wspieranie w trudnych sytuacjach życiowych. Główne
założenia i cele strategii pozwalają na dotarcie do grup społecznych, marginalizowanych,
zagrożonych lub wykluczonych ze społeczeństwa w celu redukowania zagrożeń.

1.1. Źródła i podstawy prawne
Obecnie wiele aktów prawnych reguluje zadania szeroko pojętej pomocy społecznej
oraz innych dziedzin ze sfery społecznej takich jak : edukacja, zdrowie, rynek pracy, sport,
kultura itd. Większość zadań realizowana jest przez samorządy terytorialne z dochodów
4
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własnych, subwencji i dotacji. Do realizacji zadań przewidziano również liczne programy m.in.
takie jak:
•

Program „Posiłek w szkole i w domu”

•

Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Samorządy mają również obowiązek opracowywania własnych programów takich m.in. jak:
•

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

•

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wielkość i różnorodność programów kierowanych do społeczności lokalnych wymaga sprawnej
koordynacji. Wydaje się, ze naturalnym narzędziem do realizacji tych celów może być także
strategia rozwiązywania problemów społecznych.
Podstawą prawną opracowania niniejszej strategii jest art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który nakłada na gminy obowiązek 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.
Do akt prawnych mających istotny wpływ na konstrukcję niniejszego dokumentu jak
i monitoring przyszłych działań należą:
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
713,1378) regulująca zakres i charakter zadań spoczywających na gminie, m.in. ochronę
zdrowia, pomoc społeczną, edukację publiczną, współpracę z organizacjami
pozarządowymi.
2) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 12 marca 2004 r. (tj. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1876)
3) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
111 z późn.zm.).
4) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. z 2020 r., 43, poz.
176).
5) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z 2020 r., poz. 821).
6) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 685).
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7) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1057)
8) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1409).
9) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 )
10) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277).
11) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 218, 956)
12) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r., poz.
1359).
13) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).
14) Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019
r. poz. 2407)
Poza wymienionymi aktami prawnymi przy realizacji strategii może zachodzić potrzeba
odwołania się również do innych ustaw i aktów wykonawczych z zakresu polityki społecznej.
Należy podkreślić, że w rozumieniu art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 1 ,
strategie rozwiązywania problemów społecznych nie stanowią prawa miejscowego 2 i tym
samym nie mogą stanowić podstawy podejmowania przez organy władzy publicznej decyzji
rzutujących na realizację konstytucyjnych praw i wolności obywateli. Moc wiążąca takiego aktu
strategicznego planowania kończy się z chwilą wykonania zadania bądź z upływem okresu na
jaki plan został ustalony. Między innymi ta cecha zmienności planów wskazuje, że są to akty
kierownictwa wewnętrznego3. Strategie są adresowane generalnie do organów wykonawczych
i jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, wskazują określone założenia i sposoby
działania służące ich realizacji.

Art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
K. Wlaźlak, Charakter prawny aktów planowania i ich rola w realizacji zadań administracji publicznej, „Przegląd Prawa
Publicznego” 2009/6, s. 22–24
3Wyrok WSA w Olsztynie z 19.10.2010 r. (II SA/Ol 665/10), http://orzeczenia.nsa.gov.pl
1
2
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1.2. Charakterystyka gminy Działoszyn
Działoszyn - miasto w środkowo-południowej Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie
pajęczańskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Działoszyn, położone na obszarze historycznej
ziemi wieluńskiej. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa
sieradzkiego.
Historia Działoszyna
Do 1939 Działoszyn był ważną osadą na szlaku handlowym między Rusią a Śląskiem. Osada
lokowana na prawie magdeburskim, prawa miejskie uzyskała w 1412. Ważny ośrodek
kalwinizmu i braci polskich. Doszczętnie zniszczony podczas Potopu Szwedzkiego. Podczas
rozbiorów pod panowaniem pruskim, od 1809 w Księstwie Warszawskim. Aż do wielkiego
pożaru, w którym spłonęła - z powodu drewnianych zabudowań - cała osada, w Działoszynie
istniała synagoga o bardzo dużym znaczeniu w skali kraju.
II wojna światowa - podczas wojny obronnej 1939 roku miejsce ciężkich walk 30 Dywizji
Piechoty gen. Leopolda Cehaka. W odwecie za śmierć generała Dilla, doszczętnie zniszczone
w dniach 1–3 września przez lotnictwo niemieckie; według opowiadań niektórych mieszkańców
po nalocie pozostały w mieście tylko 4 budynki. Niemcy później również nazywali Działoszyn
od nazwiska generała Dilla. Podczas okupacji miejscową ludność żydowską wywieziono do
obozów koncentracyjnych.
Czasy powojenne od lat 60. XX w. ponowny okres odbudowy. Budowa cementowni
w Działoszynie znacznie wpłynęła na okoliczne tereny. Działoszyn oraz siedziba powiatu
Pajęczno zyskały nowe osiedla bloków mieszkalnych.1 stycznia 1994 r. Działoszyn odzyskał
prawa miejskie.

Mapa I - przedstawia położenie geograficzne gminy Działoszyn
Źródło: https://www.google.com/maps/place/Dzia%C5%82oszyn/
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ROZDZIAŁ II CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNO-ANALITYCZNA
2.1. Położenie, powierzchnia, podział administracyjny
Gmina miejsko-wiejska Działoszyn położona jest na obszarze powiatu pajęczańskiego,
w południowo-zachodniej części Województwa Łódzkiego. Od strony wschodniej sąsiaduje ona
z gminą Pajęczno, od południowej z gminą Lipie i Popów (woj. śląskie). Zachodnim sąsiadem
jest gmina Pątnów i Wierzchlas, a od północy graniczy z gminą Siemkowice.
Gmina Działoszyn posiada atrakcyjne położenie z punktu widzenia komunikacyjnego
i urbanistycznego. W promieniu 26 km od miasta znajduje się Krajowa trasa nr 8. Gmina ma
z nią doskonałe połączenie, które stanowi droga Nr 486. Działoszyn leży w niezbyt dalekim
sąsiedztwie 6 dużych miast. Od nich dzieli gminę odpowiednio:
• Warszawa - 225 km
• Wrocław - 148 km
• Łódź - 120 km
• Sieradz - 73 km
• Częstochowa - 41 km
• Wieluń - 26 km
Dodatkowym dodatnim aspektem Gminy jest położenie na granicy zetknięcia się trzech dużych
regionów: województwa łódzkiego, śląskiego i opolskiego.
Według danych z roku 2007 gmina Działoszyn ma obszar 120,92 km², w tym:
• użytki rolne: 61%
• użytki leśne: 28%.
Gmina stanowi 15,04% powierzchni powiatu pajęczańskiego.
Podział administracyjny
Obszar miasta Działoszyna podzielony jest na 3 jednostki pomocnicze gminy, nazwane przez
Radę Gminy Działoszyn osiedlami. Wyróżnione są one numerami od 1 do 3.
Miejscowości
Sołectwa
Bobrowniki, Draby, Grądy, Lisowice, Lisowice-Kolonia, Niżankowice, Posmykowizna,
Raciszyn,

Sadowiec,

Sadowiec-Wrzosy,

Szczepany,

Szczyty,

Trębaczew,

Zalesiaki,
8
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Zalesiaki-Pieńki.
Pozostałe miejscowości
Bugaj, Kabały, Kapituła, Kiedosy, Młynki, Patoki Małe, Pieńki, Sadowiec-Niwy,
Sadowiec-Pieńki, Sęsów, Błaszkowizna, Tasarze, Węże, Wójtostwo.
Sąsiednie gminy
Lipie, Pajęczno, Pątnów, Popów, Siemkowice, Wierzchlas

2.2. Sytuacja demograficzna gminy Działoszyn
Ewidencja ludności
Gmina Działoszyn na dzień 30.06.2020 r. posiada 12494 mieszkańców. W gminie na pobyt
stały mieszka 12 234 mieszkańców. Poniższy wykres przedstawia podział mieszkańców ze
względu na płeć.

Mieszkańcy
6186

6048

Kobiety

Mężczyźni

Wykres 1 - Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 30.06.2020 r.
Źródło: opracowanie własne

W gminie Działoszyn na pobyt czasowy na dzień 30.06.2020 r. zameldowanych jest 260 osób.
Poniższy wykres ukazuje podział mieszkańców ze względu na płeć.
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Mieszkańcy
130

130

Kobiety

Mężczyźni

Wykres 2 - Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy na dzień 30.06.2020 r.
Źródło: opracowanie własne

Poniższa tabela przedstawia zameldowanych mieszkańców w sołectwach/osiedlach gminy
Działoszyn według stanu na dzień 31.12.2018 r. oraz 31.12.2009 r.

Sołectwo/ Osiedle
Bobrowniki, Kapituła, Sęsów
Draby, Bugaj, Młynki, Węże
Działoszyn
Grądy
Kolonia Lisowice, Patoki Małe
Lisowice
Niżankowice
Posmykowizna
Raciszyn
Sadowiec Niwa, Sadowiec-Pieńki, Sadowiec Wieś
Sadowiec-Wrzosy
Kiedosy, Szczepany
Szczyty, Szczyty Błaszkowizna, Szczyty Las, Wójtostwo
Trębaczew
Zalesiaki
Zalesiaki-Pieńki
Stacja

Liczba
mieszkańców
2018r.
378
291
5953
66
549
99
252
126
961
131
199
186
817
1850
383
64
374

Liczba
mieszkańców
2019r.
361
288
5831
65
546
96
249
128
960
124
195
187
808
1844
379
67
382

Tabela 1 - Liczba mieszkańców zameldowanych w sołectwach/osiedlach gminy Działoszyn.
Źródło: opracowanie własne
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Kolejny wykres przedstawia ruch naturalny ludności dotyczący urodzeń mieszkańców oraz
zgonów mieszkańców w latach 2018-2019.

Ruch naturalny ludności
219
305

ilość urodzeń

ilość zgonów

Wykres 3 - Liczba ruchu naturalnego ludności dotyczący urodzeń i zgonów
Źródło: opracowanie własne

W gminie Działoszyn odnotowano w latach 2018-2019 napływ oraz odpływ ludności. Poniższy
wykres ukazuje dane statystyczne.

985
283

ilość zameldowań na pobyt
stały i czasowy

ilość wymeldowań z pobytu
stałego i czasowego

Wykres 4 - Liczba napływu i odpływu ludności gminy Działoszyn w latach 2018-2019
Źródło: opracowanie własne

2.3. Edukacja
Dzieci są grupą wymagającą szczególnej troski i ochrony. Działalność na rzecz dzieci polega
przede wszystkim na ochronie ich praw, wspomaganiu rozwoju oraz wyrównywaniu szans
życiowych poprzez organizowanie wychowania przedszkolnego i edukacji szkolnej oraz
11
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różnych form zajęć pozaszkolnych i wypoczynku. Na terenie Gminy Działoszyn aktualna sieć
przedszkoli, szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego zaspakaja rzeczywiste oczekiwania
społeczne. Poniższe dane przedstawiają placówki funkcjonujące na terenie gminy Działoszyn
wraz z ilością uczniów i przedszkolaków oraz pracujących nauczycieli w danym roku szkolnym.
ROK SZKOLNY 2017/2018
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą ul. Zamkowa 1 w Działoszynie ze Szkołą
Filialną w Szczytach:
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie
Liczba uczniów - 169
• Szkoła Filialna w Szczytach
Liczba uczniów - 37
Liczba nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 w Działoszynie
oraz w Szkole Filialnej w Szczytach - 25
• Publiczne Przedszkole nr 1 „Bajka” w Działoszynie
Liczba uczniów - 95
Liczba nauczycieli - 9
• Publiczne Przedszkole w Szczytach
Liczba uczniów - 39
Liczba nauczycieli - 4
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą ul. Szkolna 4 w Działoszynie:
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie
Liczba uczniów - 268
Liczba nauczycieli - 30
• Publiczne Przedszkole nr.2 w Działoszynie
Liczba uczniów - 121
Liczba nauczycieli - 9
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice:
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• Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciszynie ze Szkołą Filialną
w Kolonii Lisowice
Liczba uczniów - 162
Liczba nauczycieli - 18
• Publiczne Przedszkole w Raciszynie - 86 uczniów
Liczba uczniów - 86
Liczba nauczycieli - 7
4. Zespół Szkół w Trębaczewie
• Gimnazjum w Trębaczewie
Liczba uczniów - 44
• Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Trębaczewie
Liczba uczniów - 250
Liczba nauczycieli w Gimnazjum w Trębaczewie
oraz Szkole Podstawowej w Trębaczewie - 28
• Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Trębaczewie
Liczba uczniów - 81
Liczba nauczycieli - 10
5. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie
Liczba uczniów - 178
Liczba nauczycieli - 26
ROK SZKOLNY 2018/ 2019
1. Zespół Szkolno- Przedszkolny z siedzibą ul. Zamkowa 1 w Działoszynie ze szkołą
Filialną w Szczytach:
• Szkoła Podstawowa nr. 1im. Janusza Korczaka w Działoszynie
Liczba uczniów - 158
• Szkoła Filialna w Szczytach

13

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2028

Liczba uczniów - 42
Liczba nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 w Działoszynie
oraz w Szkole Filialnej w Szczytach - 25
• Publiczne Przedszkole nr.1 " Bajka" w Działoszynie
Liczba uczniów - 72
Liczba nauczycieli - 9
• Publiczne Przedszkole w Szczytach
Liczba uczniów - 38
Liczba nauczycieli - 4
2. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Działoszynie z siedzibą ul. Szkolna 4:
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie
Liczba uczniów - 298
Liczba nauczycieli - 41
• Publiczne Przedszkole nr. 2 w Działoszynie
Liczba uczniów - 115
Liczba nauczycieli - 10
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice:
• Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice
Liczba uczniów - 187
Liczba nauczycieli - 19
• Publiczne Przedszkole w Raciszynie
Liczba uczniów - 71
Liczba nauczycieli - 7
4. Zespół Szkół w Trębaczewie:
14
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• Gimnazjum w Trębaczewie
Liczba uczniów - 24
• Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Trębaczewie
Liczba uczniów - 239
Liczba nauczycieli w Gimnazjum w Trębaczewie
oraz Szkole Podstawowej w Trębaczewie - 30
• Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Trębaczewie
Liczba uczniów - 86
Liczba nauczycieli - 7
5. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie
Liczba uczniów - 85
Liczba nauczycieli - 21
ROK SZKOLNY 2019/ 2020
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie
Liczba uczniów - 23
2. Szkoła Filialna w Szczytach
Liczba uczniów - 56
Liczba nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 w Działoszynie
oraz w Szkole Filialnej w Szczytach - 17
3. Publiczne Przedszkole nr.1 " Bajka" w Działoszynie
Liczba uczniów - 74
Liczba nauczycieli - 10
4. Publiczne Przedszkole w Szczytach
Liczba uczniów - 33
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Liczba nauczycieli - 4
5. Szkoła Podstawowa nr. 2 im Mikołaja Kopernika w Działoszynie
Liczba uczniów - 440
Liczba nauczycieli - 47
6. Publiczne Przedszkole nr. 2 w Działoszynie
Liczba uczniów - 120
Liczba nauczycieli - 10
7. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice:
• Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice
Liczba uczniów - 200
Liczba nauczycieli - 23
• Publiczne Przedszkole w Raciszynie
Liczba uczniów - 77
Liczba nauczycieli - 6
8. Zespół Szkół w Trębaczewie
• Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Trębaczewie
Liczba uczniów - 205
Liczba nauczycieli - 26
• Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Trębaczewie
Liczba uczniów - 89
Liczba nauczycieli - 7
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Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszynie
Od 1 grudnia 2017 roku na potrzeby lokalnej społeczności został utworzony dla najmłodszych
dzieci Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszynie. Placówka funkcjonuje przez cały rok. Po
niżej zostały przestawione tabele ukazujące ilość dzieci uczęszczających do placówki
w poszczególnych miesiącach i latach.
W grudniu 2017 roku do Żłobka im. Kubusia Puchatka w Działoszynie uczęszczało 17 dzieci.
2018 ROK
Miesiąc

Liczba dzieci uczęszczających.

Styczeń

22

Luty

22

Marzec

25

Kwiecień

33

Maj

38

Czerwiec

40

Lipiec

33

Sierpień

34

Wrzesień

43

Październik

46

Listopad

51

Grudzień

47

Tabela 2 - Liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w poszczególnych miesiącach
w roku 2018.
Źródło: opracowanie własne

2019 ROK
Miesiąc

Liczba dzieci uczęszczających.

Styczeń

50

Luty

48

Marzec

54

Kwiecień

57

Maj

57

Czerwiec

59
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Lipiec

58

Sierpień

58

Wrzesień

59

Październik

55

Listopad

55

Grudzień

61

Tabela 3 - Liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w poszczególnych miesiącach
w roku 2019.
Źródło: opracowanie własne

2.4. Rynek pracy
W Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne zarejestrowanych jest 667 osób z terenu
Miasta i Gminy Działoszyn. Poniższa tabela przedstawia osoby bezrobotne z podziałem na płeć
w latach 2018- 2019.
ROK
Ogółem
Kobiety

2018
261
147

2019
406
239

Mężczyźni

114

167

Pozostający bez pracy powyżej 24 miesięcy

38

21

14

28

61

80

200

326

Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy
od dnia ukończenia nauki
Ilość osób z prawem do zasiłku
Ilość osób bez prawa do zasiłku

Tabela 4 - Liczba osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w latach 2018-2019
Źródło: opracowanie własne

Osoby bezrobotne mogą korzystać z następujących form aktywizacji zawodowej,
przewidzianych przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku:
• pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
• staż i przygotowanie zawodowe dorosłych;
• prace społecznie użyteczne;
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• stypendia w okresie kontynuowania nauki; szkolenia indywidualne i grupowe;
• prace interwencyjne;
• roboty publiczne;
• bon na zasiedlenie;
• bon szkoleniowy;
• bon zatrudnieniowy;
• bon stażowy;
• finansowanie dodatków aktywizacyjnych;
• dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów
pomocy konsultacji prawnej, konsultacji i doradztwa;
• finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca
pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć
w zakresie poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd
pracy;
• finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie
lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego
zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy;
• refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;
• finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy,
w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez
wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy, w szczególności prowadzonego
w ramach sieci EURES.
Programy i projekty realizowane w 2018r. i 2019r. w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Pajęcznie:
1. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pajęczańskim (III)”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I
„Osoby młode na rynku pracy”, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez
pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji 01.01.2017 - 31.12.2018
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2. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pajęczańskim (IV)”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I
„Osoby młode na rynku pracy”, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez
pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji 01.06.2018 - 31.12.2019
3. Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie
pajęczańskim (IV)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Łódzkiego 2014-2020, Oś

Priorytetowa VIII „Zatrudnienie” Działania VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po
29 roku życia przez powiatowe urzędu pracy.
Okres realizacji 01.01.2018 - 31.12.2018
4. Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie
pajęczańskim (V)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Łódzkiego 2014-2020, Oś

Priorytetowa VIII „Zatrudnienie” Działania VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po
29 roku życia przez powiatowe urzędu pracy.
Okres realizacji 01.01.2019 - 31.12.2020
5. Program Regionalny2018 „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat”
Okres realizacji: 01.04.2018 - 31.12.2018
6. „Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych”.
Okres realizacji 01.05.2018-31.12.2018.
7. Program aktywizacji zawodowej osób 45+”.
Okres realizacji 01.05.2018 - 31.12.2018.
8. „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”.
Okres realizacji 01.06.2019 -31.12.2019.
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2.5. Kultura
• Biblioteka Publiczna w Działoszynie
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w ramach programu Biblioteki Narodowej oraz
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ubiegłym roku pozyskaliśmy kolejne 5 tys. na
zakup 213 książek. W latach 2004-2019 zakupiono do Biblioteki w Działoszynie i jej filii
w Raciszynie i Trębaczewie 5133 książek: powieści, nowych lektur, oraz woluminów dla
studentów. Kwota dofinansowania 116.400,00zł (sto szesnaście tysięcy czterysta) - Ogółem
w bibliotece w Działoszynie i filiach posiadamy 35904 książek. W roku 2019 zakupiliśmy 935
książek za 18800 zł. Zarejestrowaliśmy 2281 czytelników, którzy wypożyczyli 22773
woluminów. Razem bibliotekę odwiedziły 12283 osoby (wypożyczalnia, czytelnia, różnorodne
imprezy kulturalne).
„Mała książka –wielki człowiek”. Projekt realizowany przez nasze biblioteki od 02.09.19.
Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Jego celem jest zachęcić
rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku
przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową
Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową
książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, a także Kartę
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej
książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Dzięki akcji dziecko pozna bibliotekę i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice –przygotowana dla nich broszura informacyjna
przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach
wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny
zarówno dla bibliotek, jak również dla dzieci i ich rodziców
Staże Zawodowe. Biblioteka realizuje staże zawodowe na podstawie umowy z Zespołem Szkół
im. M. Skłodowskiej-Curie w Działoszynie. Umowa finansowana z Priorytetu XI Edukacja
Kwalifikacje Umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską i województwo łódzkie.
Włączając się w projekt unijny "Młodzi aktywni w Łódzkim" w naszej Bibliotece odbyły się
staże, podczas których młodzi doskonalili swoje kompetencje zawodowe. Celem projektu było
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podwyższenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie kwalifikacji
i umiejętności zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy w województwie łódzkim przez
młodych biernych zawodowo i bezrobotnych, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu –tzw. młodzież NEET z obszaru województwa łódzkiego.
Cała Polska Czyta Dzieciom. Od 1 czerwca w całej Polsce ruszyła XXVIII edycja akcji Cała
Polska Czyta Dzieciom. Ubiegłoroczna akcja została zorganizowana pod hasłem "Sportowcy
czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie". Hasło nawiązuje do tegorocznych
uroczystych obchodów 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 6 czerwca na nasze
zaproszenie odpowiedzieli lokalni sportowcy, którzy chętnie opowiedzieli o swoich sportowych
pasjach, przeczytali fragmenty książek oraz odpowiadali na wszystkie pytania dzieci.
W przedsięwzięciu udział wzięli: Weronika Nąckiewicz i Szymon Leszczyk reprezentujący taekwondo; Zbigniew Góra -biegi, Marta Patocka - nordic walking oraz Dominik Andrzejczak
i Paweł Pęciak -piłka nożna. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas II z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego, Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Działoszynie. Natomiast
7 czerwca naszą Bibliotekę odwiedziły 2 grupy 5-latków z Publicznego Przedszkola nr 1 Bajka
w Działoszynie oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Działoszynie. Na spotkaniach wyjaśniono
dzieciom czym jest sport i dlaczego warto go uprawiać. Krótkie wprowadzenie na temat sportu
zostało uzupełnione głośnym czytaniem bajek i wierszy. Na koniec dzieci troszkę się rozruszały
i ćwiczyły wraz z prowadzącymi i opiekunami.
Dyskusyjne Kluby Książki. Przy bibliotece Publicznej MiG Działoszyn działają 4 Dyskusyjne
Kluby Książki:
• DKK Działoszyn powstały w 2012 r.; moderatorzy: Teresa Kukla i Ewa Drab
• DKK Trębaczew powstały w 2012 r.; moderator: Elżbieta Tasarz
• DKK dla dzieci w Trębaczewie powstały w 2013 r.; moderatorzy: Marta Starzyńska i
Elżbieta Tasarz
• DKK dla dzieci w Raciszynie powstały w 2017 r.; moderatorzy: Agnieszka Godszling
Celem działalności klubów jest aktywizacja czytelników polegająca na wspólnej dyskusji na
temat wybranych książek, recenzowaniu ich oraz udziału w spotkaniach autorskich. Kluby
spotykają się raz w miesiącu, organizują również wyjazdy do teatru i filharmonii. Program
Klubów organizowany jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi we współpracy
z Instytutem Książki. W ramach działalności klubów w Bibliotekach odbywają się spotkania
autorskie, do tej pory gościliśmy, m.in.: aktora Lecha Dyblika, autorki książek: Małgorzatę
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Kalicińską, Małgorzatę Gutowską Adamczyk, Magdalenę Witkowską, Hannę Cygler, Barbarę
Kosmowską, Grażynę Jeromin-Gałuszkę, dziennikarzy Romana Czejarka, Grażynę i Wojciecha
Jagielskich, Szymona Hołownię, Andrzeja Pilipiuka.
W 2019 r. zorganizowano 3 spotkania autorskie dla dorosłych:
• Spotkanie autorskie z Anną Kubarycz (9 kwietnia 2019) lokalną poetką. Jej wiersze ukazały
się w tygodniku Angora, w Antologii Regionalnego Klubu Literackiego oraz książce Drzewo
Poznania... w słowach utopieni. W 2018 roku wydany został przez wyd. Miniatura tomik
Anny Kubarycz Potrzeby fizjo(nie)logiczne.
• Spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem. W dniu 29.11.19 (w piątek) odbyło się
spotkanie autorskie zorganizowane w ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki.
Naszym gościem był pan Andrzej Pilipiuk, znany między innymi z opowiadań o przygodach
Jakuba Wędrowycza. Niestrudzony tropiciel ciekawostek. Kolekcjoner nagród literackich,
który z pisania z pasją uczynił swój sposób na życie. Jest autorem kontynuacji przygód Pana
Samochodzika pod pseudonimem Tomasz Olszakowski. Spotkanie miało charakter otwarty,
wśród fanów Andrzeja Pilipiuka znalazła się młodzież z Zespołu Szkół im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Działoszynie wraz z opiekunami.
• Spotkanie autorskie z Agnieszką Warchulińską (11 września w Filii Bibliotecznej
w Trębaczewie z dziennikarką oraz autorką książek o tematyce regionalnej.)
Spotkanie autorskie dla dzieci z Barbarą Kosmowską (2 kwietnia 2019 r.) w Bibliotece
Publicznej MiG Działoszyn odbyło się autorskie spotkanie z Barbarą Kosmowską, która
zadebiutowała jako licealistka, zdobywając liczne nagrody w konkursach poetyckich. Przez
krótki czas była nauczycielką języka polskiego w Bytowie oraz pełniła funkcje kuratora
społecznego. Nam jednak znana jest jako autorka takich powieści jak „Teren prywatny”,
„Gobelin”, „W górę rzeki”, „Niebieski autobus” czy „Dziewczynka z parku”. Pisarka tworzy
dla dzieci i młodzieży, jak również dla dorosłych. W swojej twórczości często podejmuje tematy
trudne i kontrowersyjne (choroba, śmierć, problemy rodzinne, wykluczenie, samotność), ale
pisze o nich bez taniego sentymentalizmu, okraszając ludzkie historie swoistym humorem.
Spotkanie autorskie dla dzieci z Justyną Bednarek, (Filia Biblioteczna w Trębaczewie) autorką
licznych książek dla dzieci w tym przebojowej serii o 10 skarpetkach.
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Narodowe Czytanie 2019. Już po raz piąty włączyliśmy się w obchody ogólnopolskiej akcji
Narodowego Czytania. Ubiegłoroczną edycję wspólnie z nami współtworzyli : dyrekcja oraz
nauczyciele Szkoły Podstawowej w Raciszynie; nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 i 2
w Działoszynie; nauczyciele Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Więckach;
członkowie Regionalnego Klubu Literackiego działającego przy Bibliotece w Działoszynie;
modelatorki oraz członkinie Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy Bibliotece
w Działoszynie i Filii Bibliotecznej w Trębaczewie; członkinie Klubu Seniora oraz pracownik
zaprzyjaźnionego Wydawnictwa Precjoza z Częstochowy. Podczas spotkania, które wyjątkowo
odbyło się 5 września wspólnie odczytane został wybrane nowele "Katarynka" Bolesława Prusa
oraz "Dym" Marii Konopnickiej. To dzieła niepowtarzalne i –mimo niewielkich rozmiarów –
doniosłe, które nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą, że w życiu powinniśmy kierować się
szlachetnością i solidarnością, że nie wolno stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani
zapomnieć o historii. Każda czytająca osoba otrzymała podziękowanie wraz z pamiątkowym
stemplem akcji otrzymanym od kancelarii prezydenckiej.
Dni Kultury Chrześcijańskiej Już po raz kolejny mieliśmy okazję włączyć się w obchody Dni
Kultury Chrześcijańskiej, które w naszej gminie mają 26 letnią tradycję. 14 maja w naszej
Bibliotece odbyły się dwa niezwykłe spotkania: finisaż wystawy "Prawdziwe życie" Elżbiety
Wanat- Antoniowskiej oraz wspomnienia i refleksje Anny Fenby-Taylor, wnuczki Zofii Kossak.
Spotkania wpisały się również w tegoroczne obchody Tygodnia Bibliotek.
Konkurs poetycki „W słowach utopieni” w czwartek, 28 listopada 2019, w bibliotece Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Raciszynie odbyła się uroczysta gala rozstrzygająca XI
edycję Konkursu Poetyckiego "W słowach utopieni..." organizowanego pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn. W tegorocznej edycji uczestnicy zmagali się z hasłem
przewodnim zaczerpniętym z książki "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego "Człowiek
nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje". Do konkursu zgłoszonych zostało 36 utworów (32
wiersze i 4 opowiadania). W I kategorii wiekowej (do 11 lat) zgłoszonych zostało 9 wierszy, w
II

kategorii

wiekowej

(12-15

lat)zgłoszone

zostały
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utwory

(w

tym

3 prozatorskie), w III kategorii wiekowej (powyżej 16 lat) odnotowano 4 zgłoszenia (w tym
1 proza). Jury konkursowe w składzie: Marta Kucharska (przewodnicząca jury) -członek
Regionalnego Klubu Literackiego, autorka 90nagradzanych wierszy i recenzentka, Małgorzata
Wolna - nauczyciel j. polskiego i bibliotekarz z Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie
w Działoszynie oraz Marian Konieczny -emerytowany nauczyciel historii, członek
Regionalnego Klubu Literackiego wyłoniło łącznie 9 laureatów tylko w dwóch kategoriach
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wiekowych. Niestety jury nie nagrodziło żadnego utworu z III kategorii wiekowej. Podczas
wieczorku wypełnionego literacką atmosferą mogliśmy wysłuchać kilku utworów muzycznych
oraz wszystkich nagrodzonych wierszy i opowiadań w wykonaniu uczniów Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego, Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Raciszynie. Serdecznie
dziękujemy naszym sponsorom, którymi byli: Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, Pan Rafał
Drab; Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie, Pani Prezes Zdzisława Tyka; Państwo
Lidia i Kazimierz Środa oraz Elżbieta i Walerian Bęben.
Akcje charytatywne 7 sierpnia 2019 r. Biblioteka Publiczna MiG Działoszyn włączyła się do
akcji Fundacji Rak'n'Roll i przekazała książki, które zasilą biblioteczki na oddziałach
onkologicznych dla dorosłych.
Wyjazdy do Filharmonii Częstochowskiej. 16 marca „Dwie pary nie do pary”, 24 marca
„Telewizja kłamie”
Lekcje biblioteczne, imprezy okolicznościowe. W 2019 roku w Bibliotece Publicznej MiG
Działoszyn oraz Fili Bibliotecznej w Trębaczewie zorganizowanych zostało wiele lekcji
bibliotecznych, których tematyka dostosowana była do potrzeb konkretnych grup wiekowych.
W lekcjach uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież z terenu
gminy Działoszyn. Oprócz tradycyjnych lekcji w Bibliotekach organizowane były również
spotkania na terenie placówek oświatowych oraz różnorakie zajęcia w czasie wakacji i ferii
zimowych: zajęcia artystyczne, zajęcia kulinarne, gry i zabawy, głośne czytanie bajek, seanse
filmowe, itp.
Wystawy. W Bibliotece Publicznej MiG Działoszyn organizowanych jest wiele wystaw.
W 2019 roku zorganizowane zostały 3 wystawy:
• Wystawa „Prawdziwe życie” Elżbiety Wanat- Antonowskiej (marzec-maj)
• Poznaj lokalną przyrodę –Towarzystwo Przyjaciół Wielkiego Łuku Warty (czerwiec)
• Wystawa „70 lecie Biblioteki” (grudzień)
Ilość osób korzystających z Biblioteki Publicznej w Działoszynie oraz jej filii
w latach 2018-2019
Działoszyn - 3546
Trębaczew (filia) – 834
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• Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie został utworzony 31 lipca 1991 roku na
podstawie Uchwały nr X/89/91 Rady Gminy. Zadaniem statutowym MGDK, od początku
istnienia, była organizacja życia kulturalnego, edukacja kulturalna, kształtowanie wrażliwości
estetycznej w środowisku, jak również inspirowanie własnej twórczości uczestników zajęć. Jak
wynika z powyższego, MGDK, jako placówka upowszechniania kultury, działa już na terenie
miasta i gminy od ponad 20 lat. W tym okresie swojej działalności MGDK zanotował wiele
sukcesów o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym. Wypracowano też sporo
różnorodnych formy pracy, które na stałe weszły do harmonogramu cyklicznych imprez
kulturalnych organizowanych na naszym terenie.
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie jest od 1 stycznia 2012 roku samorządową
instytucją kultury, powołaną uchwałą Nr XXV/131/11 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2011 r.
Zakres i cele działania przekształconej placówki określa statut MGDK, nadany mu przez Radę
Miejską. Przekształcenie MGDK w samorządową instytucję kultury, zgodnie z przepisami,
pozwala na znaczną samodzielność placówki, wprowadzenie dodatkowych form pracy
z młodzieżą jak i dorosłymi oraz na pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Zakres i cele działania przekształconej placówki określa statut MGDK, nadany mu przez Radę
Miejską. Do podstawowych zadań placówki należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez
sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowanie wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz
zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury,
kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. Podejmowanymi przez nas
działaniami, dążymy do zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do ukształtowania
postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze różnych środowisk. Nasze inicjatywy mają
również na celu promocję walorów kulturalnych, historycznych i turystycznych regionu. Służy
temu prowadzona na miarę naszych sił kadrowych i środków finansowych, różnorodna
działalność kulturalna. Pozwala wszystkim chętnym na korzystanie z naszych zajęć oraz
zapełnienie czasu wolnego.
Ilość osób korzystających z zajęć proponowanych przez MGDK w latach 2018/2019
Rok 2018 zorganizowano m.in. wystawy - 7 odwiedziło nas 2450 osób, festiwale, konkursy 4 uczestniczyło 912 osób, koncerty- 9 udział wzięło 2840 osób imprezy turystyczno-rekreacyjne
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- 5 uczestniczyło 117 osób, konkursy - 3 udział wzięło 818 osób, spektakle teatralne 14 obejrzało 1830 warsztaty - 8 udział wzięło 501 osób. Ze stałych form pracy skorzystało około
138 osób.
Rok 2019 zorganizowano m.in. wystawy - 3 odwiedziło nas 900 osób, festiwale, konkursy 2 uczestniczyło 400 osób, koncerty- 10 udział wzięło 2770 osób imprezy turystycznorekreacyjne - 10 uczestniczyło 1584 osób, konkursy - 3 udział wzięło 750 osób, spektakle
teatralne - 11 obejrzało 2440 osób warsztaty - 15 udział wzięło 272 osoby. Ze stałych form pracy
skorzystało około 119 osób.
Obecnie w MGDK działają: - grupa rytmiki - około 20 osób - grupy taneczne zespołu „Tęcza”
- około 30 osób ( 2 grupy) - sekcja wokalna - 10 - 12 osób - sekcja plastyczne - około 30 osób
( 2 grupy wiekowe) Prowadzony jest Klub Spotkań Filmowych - seanse bezpłatne dla różnych
grup wiekowych wg. określonego harmonogramu. Podczas ferii zimowych oraz wakacji
prowadzone są zajęcia dla chętnych dzieci i młodzieży wg. specjalnie opracowanego planu.
Tradycyjnie podczas ferii zimowych przygotowujemy ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży.
Staramy się przygotować i przeprowadzić różnorodne zajęcia. W bieżącym roku w zajęciach
brała udział dość duża liczba osób: ze stałych planowych zajęć animacyjnych skorzystało
łącznie 58 dzieci, w wycieczce uczestniczyły 42 osoby, natomiast około 50 osób obejrzało
spektakl teatralny.
Podczas tegorocznych wakacji organizujemy różnego rodzaju formy wypoczynku. Dzieci
uczestniczą w wielu zajęciach plastycznych, manualnych, sportowych i rekreacyjnych.
Odbywają się imprezy plenerowe, wycieczki, konkursy i zabawy. W ofercie zajęć każdy może
wybrać coś dla siebie. W tej chwili łącznie z oferty wakacyjnej skorzystało około 60 osób.
Podczas tegorocznych wakacji zaplanowane są m.in. wydarzenia - festyn plenerowy dla dzieci
pt. „Wakacyjne spotkanie z maskotkami”, - warsztaty wykonywania maskotek z wiórów
lipowego drewna prowadzone przez Osikową Dolinę - warsztaty wokalne - spektakl teatralny
dla dzieci w wykonaniu aktorów krakowskiego studia Krak Art. pt. „Przygody świnek” wycieczki rowerowe - seanse dla dzieci i młodzieży w Klubie Spotkań Filmowych Wszystkie
wydarzenia są bezpłatne.
W bieżącym roku jest przewidziana również duża impreza mikołajkowa prowadzona przez
Clownów Ruphert i Rico z szeregiem atrakcji dla uczestników.
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2.6. Zdrowie
Od 2017 roku Poradnia Opieki Zdrowotnej POZ w Działoszynie funkcjonuje jako Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE NZOZ w Działoszynie Sp. Z.o.o. Sp.k ul. Piłsudskiego
21B. Działa na terenie Miasta i Gminy Działoszyn od stycznia 2001 roku.
Funkcję prezesa pełni lekarz medycyny Andrzej Paśnik. Swoją opieką obejmujemy 9800
zdeklarowanych podopiecznych.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE NZOZ w Działoszynie działa na podstawie
podpisanego kontraktu z Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi,
Oddział w Sieradzu w zakresie:
1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej
2. Pielęgniarstwa Środowiskowego
3. Położnej Środowiskowej
4. Pielęgniarstwa w Środowisku Nauczania.
NZOZ czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 18:00. W czasie gdy
placówka jest nieczynna, w nagłych zachorowaniach pacjenci korzystają z Nocnej Świątecznej
Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie i Pogotowia Ratunkowego.
Aktualnie zatrudnionych jest 6 lekarzy w tym (2 lekarki z specjalizacją Pediatra, 1 lekarka
specjalista Medycyny Rodzinnej I Chorób Wewnętrznych, 1 lekarz specjalista Chorób
Wewnętrznych I Geriatrii, 2 lekarzy specjalistów Chorób Wewnętrznych), 10 pielęgniarek,
1 położna, 1 sprzątaczka. Personel jest bardzo dobrze wykwalifikowany, zgodnie z wymogami
NFZ.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE NZOZ w Działoszynie posiada:
• 3 gabinety lekarskie dla dorosłych
• 2 gabinety dla dzieci
• Punkt szczepień
• Gabinet zabiegowy
• Gabinet pobrań badań laboratoryjnych
• Gabinet USG i inhalacji
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE we własnym zakresie wykonuje:
• EKG
• USG
• Badania laboratoryjne
• Inhalacje
Nie wszystkie poradnie znajdują się w placówce, podopieczni po uzyskaniu skierowania od
lekarza pierwszego kontaktu mogą korzystać z porad specjalistycznych w obrębie całej Polski.
Przez zespół lekarzy i pielęgniarek prowadzona jest profilaktyka u dzieci i młodzieży oraz
dorosłych:
• Szczepienia ochronne zgodnie z kalendarzykiem szczepień
• Fluoryzacja przez pielęgniarki medycyny szkolnej
• Bilanse dzieci 2-latków, 4-latków, 10-latków, 14-latków
• Patronat u dzieci
• Patronaż u dzieci przez położną i pielęgniarki w domu
• Profilaktyka chorób układu krążenia
• Pogadanki, prelekcje w szkołach i przedszkolach
• Badania chorych z grub dyspanseryjnych
• Stała opieka nad ludźmi starszymi wymagającymi opieki
• Nadzór nad środowiskami zaniedbanymi
W roku 2018 i 2019 z porad w NZOZ ZDROWIE Sp. z.o.o Sp.k. skorzystało 89700 w tym wizyt
domowych wykonano 320.
NZOZ ZDROWIE w Działoszynie Sp. z.o.o Sp.k. dysponuje dwoma samochodami osobowymi
wykorzystywanymi na wizyty domowe, patronażowe, odwiedziny podopiecznych oraz zabiegi
wykonywane w domu chorego. Zatrudniony personel lekarski, pielęgniarski i pomocniczy
zapewnia podopiecznym dobre warunki pomocy medycznej.
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2.7. Bezpieczeństwo na terenie Gminy Działoszyn
Komisariat Policji w Działoszynie
Na terenie Gminy Działoszyn w roku 2018 i 2019 pracuje 16 funkcjonariuszy. Funkcję
Dzielnicowego na terenie gminy według podziału na dzielnicę pełni służbę dwóch
funkcjonariuszy:
• miasto Działoszyn- dzielnicowy st. asp. Krzysztof Konieczko
• gmina Działoszyn- dzielnicowy mł. asp. Mariusz Tkaczyński
Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi
swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego
bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Dzielnicowi diagnozują wspólnie
z mieszkańcami lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu
skutecznych sposobów ich rozwiązania.
Do zadań dzielnicowych można wymienić:
• prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym,
zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;
•

realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

•

rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich w zakresie pozostającym we właściwości Policji;

•

dokonywanie wywiadów i ustaleń na rzecz podmiotów uprawnionych;

•

realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

•

kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa
miejscowego

•

realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Na następnej stronie przedstawiono wykres przeprowadzonych interwencji policji dotycząca
przemocy w rodzinie w latach 2018- 2019 z podziałem na rejony.
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Wykres 5 - Liczba przeprowadzonych interwencji policji dotycząca przemocy
w rodzinie w latach 2018- 2019 z podziałem na rejony.
Źródło: opracowanie własne

Wykres ukazuje iż, na terenie miasta Działoszyn w latach 2018- 2019 doszło do większej liczby
interwencji policji niż w miejscowościach podlegających gminie.
Do zadań policji należy między innymi wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich
sprawców. Na terenie miasta i gminy Działoszyn w latach 2018- 2019 doszło do 244 przestępstw.
Poniższy wykres przedstawia liczbę przestępstw na terenie gminy.
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Wykres 6 - Liczba przestępstw na terenie miasta Działoszyn i gminy Działoszyn
w latach 2018- 2019
Źródło: opracowanie własne
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2.8. Wspieranie rodziny
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie wspiera rodziny z dziećmi
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo
podejmuje liczne działania z zakresu polityki państwa na rzecz dziecka i rodziny.

2.8.1. Udzielanie wsparcia finansowego
Pomoc finansową rodziną udziela się na podstawie:
• Świadczenie wychowawcze 500+ Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci ( tj. Dz. U z 2019r. poz. 2407 z póź. zm.)
• Świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego Ustawa z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (t.j. DZ. U. z 2020r. poz. 111 ze zm.)
• Dobry Start 300+ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start" (DZ. U z dnia 1 czerwca
2018r. poz. 1061 z póź. zm)
• Fundusz alimentacyjny Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 808 ze zm)
Świadczenie wychowawcze 500+
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
•

matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo
ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ( tj. Dz. U z 2019r. poz. 2407 ze zm.) świadczenie wychowawcze
ust. 2a wyżej wymienionej ustawy , albo

•

opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

•

opiekunowi prawnemu dziecka, albo

•

świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2 wyżej cytowanej
ustawy do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
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•

w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców

Poniżej przedstawiono wykres dotyczący wypłaconych zasiłków rodziną w poszczególnych
latach.

1363
2018
2019

936

Wykres 7 - Liczba rodzin pobierająca świadczenie wychowawcze 500+ w latach 2018-2019
Źródło: opracowanie własne

Świadczenia rodzinne
Świadczeniami rodzinnymi są:
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego:
1. urodzenie dziecka
2. opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
3. samotne wychowywanie dziecka
4. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
5. kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
6. rozpoczęcie roku szkolnego
7. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Powyższe świadczenia są świadczeniami rodzinnymi, które mają na celu częściowe pokrycie
wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku
przysługuje:
•

rodzicom, jednemu z rodziców, albo opiekunowi prawnemu dziecka,
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•

opiekunowi faktycznemu dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka;

•

osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym
lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4ust . 2 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003r (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm.) do ukończenia przez dziecko:
•
•
•
•

18. roku życia lub
nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie
dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

W przypadku ukończenia przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy
lub osobę, o której mowa w ust. 1a, szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do
zasiłku rodzinnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do
ukończenia przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 powyższej ustawy lub osobę o której
mowa w ust. 1a, 24 roku życia.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
•

matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r (tj. Dz.
U. z 2020r. poz. 111 ze zm.);

•

opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

•

rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia
opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

•

osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.
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Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
•

skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres
urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres
urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

•

śmierci matki dziecka;

•

porzucenia dziecka przez matkę.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka " Becikowe" przysługuje:
•

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę na jedno
dziecko.

•

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo
opiekunowi faktycznemu dziecka

•

Zapomoga, o której mowa przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Przedstawiony niżej wykres dotyczy liczy rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych
w poszczególnych latach

621

2019
749

2018

Wykres 8 - Liczba rodzin pobierająca świadczenie rodzinne w latach 2018-2019
Źródło: opracowanie własne

Dobry Start 300+
Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry
start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku
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życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez
nie 24 roku życia. Poniższy wykres ukazuje rodziny korzystające ze wsparcia programu.

2019

2018

1047

1040

Wykres 9 - Liczba rodzin korzystająca z programu Dobry Start w latach 2018-2019
Źródło: opracowanie własne

Fundusz alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są formą pomocy finansowej państwa skierowaną do
osób uprawnionych do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu lub na drodze ugody
sądowej, w sytuacji gdy komornik nie może ich wyegzekwować. Świadczenie z funduszu
alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica, jeżeli:
• dziecko na które są zasądzone alimenty nie ukończyło 18 roku życia, a po 18 roku życia jeżeli uczy
się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia
• osoba uprawniona do alimentów posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
(bez względu na wiek i bezterminowo)

Pierwszym warunkiem otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie
kryterium dochodowego. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Drugim warunkiem
jaki należy spełnić jest wykazanie braku możliwości wyegzekwowania zasądzonych alimentów
stwierdzone przez komornika w formie zaświadczenia o całkowitej bądź częściowej
bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy. Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500
zł miesięcznie. Poniższy wykres ukazuje rodziny korzystające ze świadczenie.
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Wykres 10 - Liczba rodzin korzystająca z funduszu alimentacyjnego w latach 2018-2019
Źródło: opracowanie własne

2.8.2. Udzielanie wsparcia rodziną dysfunkcyjnym
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020,
poz. 821) nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta
rodzinnego, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką
i wychowaniem małoletnich dzieci.
Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia
podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną
w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli jednak dzieci znajdują się pod pieczę zastępczą,
rolą asystenta są działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.
Asystent rodziny realizuje pracę socjalno-wychowawczą z elementami terapii w środowisku
zamieszkania rodziny i w miejscu przez nią wskazanym. Głównym jego działaniem jest
pedagogizacja oraz wspieranie informacyjne, emocjonalne, instrumentalne, psychologiczne
czasem rzeczowe rodziny w różnych czynnościach dnia codziennego.
Główną formą jego pracy jest towarzyszenie, czyli asystowanie, które w odróżnieniu od
dyrektywnego przydzielania zadań lub wyręczania polega na obecności, towarzyszeniu
w czymś, uczestniczeniu, służeniu wsparciem. Do zadań a zarazem działań asystenta rodziny
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należy również interwencja, np. w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci. W związku
z tym asystent musi powziąć pewne działania zaradcze, aby zapobiec zagrożeniu.
Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę
oraz czasem towarzyszy członkom rodziny do instytucji. Początkowo spotyka się
z rodziną często, potem coraz rzadziej. Jedna wizyta może trwać nawet 3 godziny. Asystent
rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną, co i jak zrobić oraz pisze sprawozdania
z wykonanych działań. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi
z rodziną dla dobra całej rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie
w rodzinie.
Ustawa precyzuje obowiązki i zadania asystenta i wyznacza sześć głównych elementów jego
pracy.
ZADANIA ASYSTENTA RODZINY ( art. 15 ust.1)
Planowanie

•

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy
z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.

•

Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem
rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodzina, który jest
skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy
zastępczej.

Pomoc

•

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

•

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.

•

Udzielanie

pomocy

rodzinom

w

rozwiązywaniu

problemów

rodzinom

w

rozwiązywaniu

problemów

psychologicznych.
•

Udzielanie

pomocy

wychowawczych z dziećmi.
•

Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy
zarobkowej.

•

Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców
i dzieci.

Dokumentowanie

•

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
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•

Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół
roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17
ust. 1.

•

Monitorowanie

funkcjonowania

rodziny

po

zakończeniu

pracy

z rodziną.

Interwencja

•

Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

•

Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

Wsparcie

•

Wspieranie aktywności społecznej rodzin.

- motywacja

•

Motywowanie

członków

rodzin

do

podnoszenia

kwalifikacji

zawodowych.
•

Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców,
mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich
i umiejętności psychospołecznych.

•

Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział
w zajęciach psychoedukacyjnych.

Współpraca

•

Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej,
właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

•

Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą robocza,
o którym mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493; z 2009 r. Nr 206, poz.
1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842) lub innymi
podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za
niezbędną.

Tabela 5 - Przedstawia zadania asystenta rodziny.
Źródło: opracowanie własne

Zakres działania asystenta rodzinnego.
1. Trening kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
• edukacja i trening w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego;
• poradnictwo i wsparcie w pozyskiwaniu usług związanych z naprawą, zakupem, wymianą
sprzętu gospodarstwa domowego, pomoc w załatwianiu spraw związanych z koniecznymi
pracami remontowymi;
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2. Trening budżetowy w zakresie:
• edukacja i trening oszczędnego i racjonalnego gospodarowania dostępnymi środkami;
• poradnictwa w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami

3. Trening kompetencji w zakresie dbania o zdrowie:
• edukacja i trening w zakresie profilaktyki zdrowotnej w rodzinie;
• poradnictwo i motywowanie rodziców do uzyskania diagnozy stanu zdrowia i rozwoju dzieci
oraz podjęcia leczenia lub rehabilitacji w odpowiednich instytucjach i placówkach
medycznych;
• edukacja i trening rodziny w zakresie prawidłowego żywienia dzieci i ich pielęgnacji;
• edukacja i trening w zakresie higieny, w tym higieny psychicznej członków rodziny;
• edukacja i trening w zakresie prawidłowego rozwoju psychicznego członków rodziny.

4. Motywowanie do pogłębiania wiedzy o dziecku i aktywnego uczestnictwa w różnych
sferach życia dziecka:
• edukacja i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego;
• edukacja w zakresie budowania prawidłowych więzi pomiędzy członkami małych
społeczności (grupa rówieśnicza, klasa szkolna, rodzina);
• edukacja i profilaktyka usuwania przyczyn potencjalnych i faktycznych trudności
przedszkolnych i szkolnych dziecka na różnych etapach rozwoju dziecka;
• edukacja w zakresie najczęściej występujących problemów wychowawczych na poszczególnych
etapach rozwoju dziecka i sposobów radzenia sobie z nimi.

5. Kompetencje w zakresie organizacji czasu wolnego
• ustalanie pór posiłków;
• ustalanie pór aktywności i odpoczynku;
• organizacja aktywnych form wypoczynku członków rodziny;
• organizacja zabaw rozwijających, angażujących wszystkich członków rodziny.

Na terenie Gminy Działoszyn w latach 2018-2019 zatrudniony był jeden asystent rodziny.
W roku 2018 asystent rodziny współpracował z 17 rodzinami, ale w żadnym miesiącu nie
zdarzyła się sytuacja, żeby została przekroczona liczba 15, o której mowa jest w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wynika to z rotacji rodzin, jaka miała miejsce
w ciągu roku. Natomiast w roku 2019 asystent współpracował z 13 rodzinami, z czego
2 zaprzestały współpracy.
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2.9. Stypendia szkolne
Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia
pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej. Pomoc ta przyznawana jest głównie w oparciu o:
• ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) - rozdział 8 a
„Pomoc materialna dla uczniów”,
• ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) - art. 8 ust. 313,
• ustawę z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.
256).
Kwestię realizacji, trybu i sposobu udzielania oraz wysokości stypendium szkolnego określa
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Miasta i Gminy Działoszyn (stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXVII/178/2016
Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20.09.2016 r.).
Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników
służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Kto może otrzymać stypendium szkolne? Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (np. śmierć członka rodziny).
Dla przyznania stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę
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w rodzinie. Składając wniosek należy wykazać dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc
złożenia wniosku w danym roku kalendarzowym. Poniższa tabela przedstawia wykaz udzielonej
pomocy.
2018

2019

68

56

124

106

130 400,00 zł

113 600,00 zł

Ilość rodzin na których zostało przyznane stypendium
szkolne
Ilość uczniów na których zostało przyznane stypendium
szkolne
Kwota wypłat stypendium szkolnego

Tabela 6 - Ilość rodzin, uczniów oraz kwota przyznania stypendium szkolnego w latach 20182019.
Źródło: opracowanie własne

2.10. Charakterystyka pomocy społecznej
Zadania pomocy społecznej dzielimy zadania własne gminy i zadania własne powiatu.
Do zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym
zaliczają się:
•

opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym

uwzględnieniem

programów

pomocy

społecznej,

profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
•

sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej gminy w zakresie pomocy społecznej;

•

udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym;

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

•

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

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości
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uzyskania

świadczeń

na

podstawie

przepisów

o

powszechnym

ubezpieczeniu

w Narodowym Funduszu Zdrowia;
•

przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

•

opłacanie składek na ubezpieczenia 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;

•

praca socjalna;

•

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z

wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi;
•

prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

•

dożywianie dzieci;

•

sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

•

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

•

pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego;

•

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

•

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

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

•

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej zaliczają się:
•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

•

przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,
pożyczek oraz pomocy w naturze;

•

prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
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•

podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

•

współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa
zawodowego i o szkoleniach.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy zalicza
się:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz
niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz art. 53a
ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

•

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

2.10.1. Przyznawane zasiłki z pomocy społecznej
Zakres pomocy społecznej udzielanej przez ośrodki pomocy społecznej.
W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w gminie działa ośrodek pomocy
społecznej. W ośrodku tym można uzyskać pomoc w formie świadczeń pieniężnych
i niepieniężnych.
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•

zasiłek okresowy
Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane
jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz
zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb
życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,
możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego.

•

zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy
społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie
części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych
przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także
kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz
możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na
pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być
przyznany również w formie biletu kredytowanego.

•

specjalny zasiłek celowy
Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej
i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie
o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej
odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

•

zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się
Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 43 ustawy o pomocy społecznej,
przyznawana jest w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia, może być
przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki.
Warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie określa się w umowie z gminą.
Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się to do szybszego
osiągnięcia celów pomocy społecznej.

•

Świadczenia niepieniężne:
•

praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
środowisku społecznym
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•

interwencja kryzysowa - zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin
dotkniętych problemem przemocy domowej

•

niezbędne ubranie, tj. bielizna, odzież i obuwie

•

zakup jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych, a także dla dzieci

•

pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się

•

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania kierowanie do domów pomocy społecznej
i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu sprawienie pogrzebu,
w tym osobom bezdomnym

•

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne osobom uprawnionym

•

udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego
w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego
przeznaczonych

•

zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych

•

bilet kredytowany.

Główne zasady udzielania pomocy społecznej
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc winna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej.
Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego
albo innej osoby, za zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc
społeczna może być udzielana również z urzędu. Następnie pracownik socjalny przeprowadza
rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu ustalenia sytuacji
osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny.
Przyznanie lub odmowa świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej. Jedynie
udzielenie świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa, a także biletu kredytowanego
nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Decyzje wydawane są w formie pisemnej, i od każdej decyzji służy prawo odwołania.
Kryteria przyznawania świadczeń
Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:
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• 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 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
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie
przekracza kryterium dochodowego - przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z ww.
okoliczności.
Kryterium to stanowią kwoty:
• 701,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej
• 528,00 zł - dla każdej osoby w rodzinie
Przyznana pomoc pieniężna
O pomoc finansową ze strony państwa można wnioskować przede wszystkim w przypadku
ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej ciężkiej choroby, ale też w innych
trudnych sytuacjach życiowych. Najczęściej udzielenie pomocy materialnej jest uzależnione od
spełnienia kryterium dochodowego.
•

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej ( tj. Dz. U z 2019r. poz. 1507 ze zm.), zasiłek nie jest świadczeniem
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przyznawanym na stałe (jak w przypadku zasiłku stałego). Może być przyznany osobom
i rodzinom ze względu na np. długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłek
okresowy jest przyznawany jeśli osoba lub rodzina nie przekracza kryterium dochodowego.
Wysokość zasiłku ustala się:
•

w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku
nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,

•

w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium rodziny a dochodem tej
rodziny.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Okres na jaki przyznawany jest zasiłek
okresowy, uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny, określa go ośrodek
pomocy społecznej na podstawie posiadanego rozeznania okoliczności sprawy.
Przy ustalaniu prawa do zasiłków stałego i okresowego w składzie rodziny nie uwzględnia się
dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz pełnoletnich
wychowanków rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a do dochodu rodziny nie
wlicza się ich dochodów oraz świadczeń na pokrycie kosztów ich utrzymania i dodatków
przyznanych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w latach 2018 i 2019 wypłacił
zasiłki okresowe w wysokościach:
2018 r.

2019r.

70 533,00 zł

64 717,00 zł

Tabela 7 - Wysokość wypłaconego zasiłku okresowego w latach 2018- 2019.
Źródło: opracowanie własne

Z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało:
2018r.

2019r.

60 rodzin

60 rodzin

Tabela 8 - Ilość rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłku okresowego
w latach 2018- 2019.
Źródło: opracowanie własne
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•

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy przyznawany jest na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tj. Dz. U z 2019r. poz. 1507 ze zm.), może być przyznany w celu zaspokojenia
niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie
części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży, niezbędnych
przedmiotów użytku domowego, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania
świadczeń na podstawie przepisów o Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany
zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany również osobom i rodzinom, które poniosły straty
w wyniku zdarzenia losowego oraz osobom i rodzinom, które poniosły straty w wyniku klęski
żywiołowej lub ekologicznej. W takich sytuacjach zasiłek celowy może być przyznany
niezależnie od dochodu (kryterium dochodowego) i może nie podlegać zwrotowi. Zasiłek
celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających
kryterium dochodowe może być przyznany:
•

specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi

•

zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub
całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w latach 2018 i 2019 wypłacił
zasiłki celowe w wysokościach:
2018 r.

2019r.

73 448,00 zł

90 980,00zł

Tabela 9 - Wysokość wypłaconego zasiłku celowego w latach 2018- 2019.
Źródło: opracowanie własne

Z pomocy w formie zasiłku celowego skorzystało:
2018r.

2019r.

156 rodzin

161 rodzin

Tabela 10 - Ilość rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłku okresowego
w latach 2018- 2019.
Źródło: opracowanie własne
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•

Specjalny zasiłek celowy

Specjalny zasiłek celowy przyznawany jest na podstawie art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U z 2019r. poz. 1507 ze zm.)w szczególnie uzasadnionych
przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe
w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w latach 2018 i 2019 wypłacił
specjalne zasiłki celowe w wysokościach:
2018 r.

2019 r.

29 093,00 zł

33 526,00 zł

Tabela 11 - Wysokość wypłaconego specjalnego zasiłku celowego w latach 2018- 2019
Źródło: opracowanie własne

Z pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego skorzystało:
2018 r.

2019 r.

75 rodzin

75 rodzin

Tabela 12- Ilość rodzin korzystających z pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego
w latach 2018- 2019.
Źródło: opracowanie własne

Praca socjalna
Praca socjalna przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez
pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi
oraz rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna
prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego,
opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego
potencjału osoby lub rodziny.
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny zgodnie z Ustawą
o pomocy społecznej.
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Kontrakt jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem
socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające do przezwyciężenia
trudnej sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny. Kontrakt przyczynia się do odzyskania
zdolności do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, prawidłowego pełnienia ról
społecznych. W przypadku odmowy zawarcia kontraktu, niedotrzymania jego postanowień,
nieuzasadnionej odmowy podjęcia pracy itp., ośrodek pomocy społecznej może odmówić
pomocy finansowej lub ją wstrzymać.
Pomoc w ramach pracy socjalnej obejmuje w szczególności:
a. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
b. poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe,
samorządowe i organizacje pozarządowe
c. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych
Miejsko Gminny Ośrodek pomocy społecznej w latach 2018-2019 objął wsparciem następującą
liczbę rodzin:
2018 r.

2019 r.

248 - liczba rodzin

275 - liczba rodzin

625 - liczba osób w rodzinach

654 - liczba osób w rodzinach

Tabela 13 - Ilość rodzin objętych wsparciem Miejsko Gminny Ośrodek pomocy społecznej w
latach 2018- 2019.
Źródło: opracowanie własne

2.10.2. Realizowane projekty i programy
Poprzez dokonanie dokładnej diagnozy problemów społecznych, pracownicy socjalni MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie sporządzają tematykę projektów
socjalnych. Przygotowują oni koncepcję, która pozwala rozwiązać dany problem społeczny, po
czym określają cel główny, a następnie cele szczegółowe oraz zadania, dążąc do osiągnięcia
wcześniej zamierzonego celu głównego. Wszystkie projekty socjalne, realizowane przez
MGOPS w Działoszynie zawierają analizę SWOT, która polega na ocenie silnych i słabych stron
projektu oraz szans i zagrożeń, które się przed nim pojawiają.
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Projekt socjalny „Bezpieczny senior”
Opis projektu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 23 marca 2018r. zorganizował projekt
socjalny „Bezpieczny senior”, przy współpracy z Komisariatem Policji w Działoszynie,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie, a także Zespołem
Interdyscyplinarnym. Projekt skierowany został do osób starszych (60+), które korzystają ze
świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości osób
starszych na temat wpływu prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakwalifikował 15 seniorów, którzy wzięli
udział w projekcie socjalnym. Osoby starsze zapoznały się ze skutecznymi metodami
zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom najbardziej uciążliwym społecznie, podnieśli
swoją wiedzę w zakresie zagrożeń pożarowych, a także zyskali wiedzę na temat
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Na zakończenie projektu, osoby starsze biorące w
nim udział otrzymały upominki, które finansowane były z środków własnych MGOPS
w Działoszynie, a także z środków pochodzących od sponsorów: Sklep Ogólnospożywczy
Marek Gaworski (poczęstunek) oraz P.H. „U Janka” E. Bzdak & M. Mikołajczyk (art.
chemiczne).
Realizacja projektu
Cel główny projektu to zwiększenie świadomości seniorów na temat wpływu prawidłowych
zachowań w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa
Cele

Działania

Metody

Zasoby

szczegółowe

Os.
odpowiedzialne

Zapoznanie

Przekazanie

Rozmowa z

Dzielnicowy,

Realizatorzy

seniorów ze

podstawowych

uczestnikami

wyposażenie i

projektu

skutecznymi

informacji

sprzęt sali

metodami

konferencyjnej,

zapobiegania

wiedza na temat

przestępstwom

placówki oraz

i wykroczeniom

wiedza na temat

najbardziej
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uciążliwym

uczestników

społecznie

projektu

Podniesienie

Edukowanie w

Rozmowa

Straż pożarna,

Realizatorzy

wiedzy

zakresie

z uczestnikami

wyposażenie

projektu

w zakresie

zagrożeń

oraz sprzęt sali

zagrożeń

pożarowych

konferencyjnej,

pożarowych

wiedza na temat
beneficjentów

Przeciwdziałanie

Podnoszenie

Rozmowa z

Przewodnicząca

Realizatorzy

wykluczeniu

świadomości na

uczestnikami

Zespołu

projektu

społecznemu

temat

oraz materiały

Interdyscyplinarn

oraz podniesienie

wykluczenia

informacyjne

ego, pracownicy

wiedzy na temat

społecznego

przemocy

i przemocy

domowej

domowej

Upominki

Poczęstunek oraz
paczka z art.

socjalni

Sponsorzy

Realizatorzy
projektu

chemicznymi
Tabela 14 - Przedstawia cel główny oraz cele szczegółowe projektu "Bezpieczny senior".
Źródło: opracowanie własne

Analiza SWOT
Analiza wewnętrzna:
Mocne strony: Umiejętność pracy w grupie, kreatywność, komunikatywność, wykorzystanie
teoretycznej wiedzy w praktycznym działaniu;
Słabe strony: niskie doświadczenie w realizacji projektów socjalnych, obawa przed dość dużą
ilością obowiązków.
Analiza zewnętrzna:
Szanse: poprawa wizerunku placówki; współpraca z seniorami, korzystającymi z pomocy
społecznej; szukanie i pozyskiwanie sponsorów; wsparcie ze strony innych instytucji;
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Zagrożenia: trudności w pozyskiwaniu sponsorów; brak chęci ze strony seniorów do
uczestnictwa w projekcie socjalnym; brak współpracy ze strony innych instytucji.
Projekt socjalny „Rodzinne wakacje”
Opis projektu
W dniu 25 lipca 2018r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
zrealizował projekt pt. „Rodzinne wakacje”, który odbył się w Kinie Za Rogiem przy MiejskoGminnym Domu Kultury, ul. Narutowicza 26, 98-355 Działoszyn. Skierowany był do dzieci
w wieku od 6 do 11 lat. Głównym celem projektu było wskazanie przykładów organizowania
czasu wolnego w trakcie trwania wakacji oraz zintegrowanie dzieci z terenu Gminy Działoszyn.
W projekcie wzięło udział 19 rodzin (49 osób), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
W trakcie trwania projektu socjalnego, wyświetlony został film edukacyjny dla dzieci, którego
sponsorem był Zakład Produkcyjno-Handlowy EDMAL, Edward Malatyński. Natomiast
poczęstunek ufundował dla dzieci P.P.Ch. i P.R.S. „Anita”, a także Fresh Market „Adjus”
Justyna Panienkowska.
Realizacja projektu
Cel główny projektu to organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla rodzin korzystających z
pomocy społecznej
Cele

Działania

Metody

Zasoby

szczegółowe

Osoby
odpowiedzialne

Rozwój

Rozwijanie

Wyświetlenie

Wyposażenie

Realizatorzy

emocjonalny

wyobraźni

filmu

i sprzęt, Kino Za

projektu

edukacyjnego

Rogiem

Wspólna zabawa

Pracownicy

Realizatorzy
projektu

dzieci
Zniwelowanie

Poznanie

nudy

nowych kolegów

MGDK

i koleżanek

w Działoszynie,
zasoby ludzkie

Przeciwdziałanie

Integracja z

osamotnieniu

nowymi

Wspólna zabawa

Pracownicy

Realizatorzy

MGDK

projektu
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Upominki

kolegami

w Działoszynie,

i koleżankami

zasoby ludzkie

Słodycze

-

Sponsorzy

Realizatorzy
projektu

Tabela 15 - Przedstawia cel główny oraz cele szczegółowe projektu " Rodzinne Wakacje".
Źródło: opracowanie własne

Analiza SWOT
Analiza wewnętrzna:
Mocne strony: chęć współpracy; niesienie bezinteresownej pomocy; kreatywność;
komunikatywność.
Słabe strony: średnie doświadczenie w realizacji projektów socjalnych; zamieszkiwanie
uczestników projektu w różnych miejscowościach;
Analiza zewnętrzna:
Szanse: współpraca z klientami MGOPS-u; poprawa wizerunku placówki; wsparcie ze strony
innych instytucji; pozyskiwanie sponsorów.
Zagrożenia: brak zaangażowania ze strony rodzin; brak motywacji do współpracy ze strony
innych instytucji; trudności w pozyskiwaniu sponsorów.
Projekt socjalny „Nasz przyjaciel św. Mikołaj”
Opis projektu
18 grudnia 2018r. zrealizowano projekt socjalny pt. „Nasz przyjaciel św. Mikołaj”. Adresatami
projektu było 20 dzieci w wieku od 6 do 8 lat, których rodzice korzystają ze świadczeń pomocy
społecznej. Rekrutacja dzieci do projektu odbyła się na podstawie analizy sytuacji życiowej
rodzin przez pracowników socjalnych. Projekt odbył się w Miejsko-Gminnym Domu Kultury
w Działoszynie. Głównym celem była organizacja czasu wolnego dla dzieci. Realizatorom
projektu zależało na integracji dzieci oraz rozwijaniu ich wyobraźni. Podczas trwania projektu
dzieci miały szansę uczestniczyć w zajęciach tanecznych „ zumba” oraz zajęciach plastycznych
o tematyce świątecznej. Na zakończenie dzieci otrzymały paczki, w których znajdowały się
słodycze oraz puzzle. Paczki zakupione zostały ze środków Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Działoszynie, natomiast sponsorem zajęć tanecznych „zumba” była firma
„ELBRUS” Handel węglem opałowym w Pajęcznie.
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Realizacja projektu
Cel główny projektu to organizacja czasu wolnego dla dzieci z rodzin korzystających
z pomocy społecznej
Cele

Działania

Metody

Zasoby

Osoby

szczegółowe

odpowiedzialne

Rozwój

Integracja dzieci;

Zajęcia

Zajęcia

Realizatorzy

zainteresowań

Wykreowanie

plastyczne

z pracownikami

projektu

u dzieci;

postaw spędzania

MGDK

Usprawnienie

czasu wolnego;

w Działoszynie

manualno-

Rozwijanie

ruchowe;

wyobraźni

Rozwój różnych

u dzieci

form
kreatywności;
Zniwelowanie
nudy
Rozwój

Lepsze

Zajęcia taneczne

społeczny

samopoczucie

Sponsorzy

Realizatorzy
projektu

poprzez
aktywność
fizyczną
upominki

Słodycze i puzzle

-

Środki własne

Realizatorzy
projektu

Tabela 16 - Przedstawia cel główny oraz cele szczegółowe projektu
"Nasz przyjaciel św. Mikołaj".
Źródło: opracowanie własne

Analiza SWOT
Analiza wewnętrzna:
Mocne strony: komunikatywność; kreatywność; współpraca w grupie
Słabe strony: zamieszkiwanie członków projektu w różnych miejscowościach
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Analiza zewnętrzna:
Szanse: współpraca z dziećmi z rodzin, które korzystają z pomocy społecznej; poprawa
wizerunku placówki; współpraca z innymi placówkami,
Zagrożenia: trudności w pozyskiwaniu sponsorów; brak chęci uczestnictwa ze strony dzieci;
brak wsparcia ze strony innych instytucji.
Projekt socjalny „Być blisko osób starszych”
Opis projektu
W okresie od 25 marca 2019r. Do 15 kwietnia 2019r. Pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie realizowali projekt socjalny pt. „Być blisko osób
starszych”. Projekt skierowany był do seniorów, korzystających z pomocy społecznej. Celem
głównym było poszerzenie wiedzy seniorów na temat bezpieczeństwa w domu i najbliższym
otoczeniu. Pracownicy socjalni przy współpracy z dzielnicowymi Komisariatu Policji
w Działoszynie odwiedzali osoby starsze w miejscach ich zamieszkania. Chcieli przekazać im
potrzebną wiedzę, na temat tego jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia. Tym samym dążyli do
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zapoznali seniorów ze skutecznymi metodami
zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom najbardziej uciążliwym społecznie (tj. oszustwa,
kradzieże). MGOPS w Działoszynie zakwalifikował do projektu 24 osoby starsze. Kwalifikacja
odbyła się na podstawie analizy osób starszych przez pracowników socjalnych. Seniorzy
otrzymali od realizatorów „pudełka życia”, w których zawierano najważniejsze informacje na
temat podopiecznych. Uczestnicy projektu otrzymali również upominki w postaci paczek
świątecznych, które zakupione zostały z środków własnych OPS.
Realizacja projektu
Cel główny to poszerzenie wiedzy seniorów na temat bezpieczeństwa w domu i najbliższym
otoczeniu. Pracownicy socjalni oraz dzielnicowi postanowili wyjść naprzeciw problemowi
i dotrzeć do miejsca zamieszkania osób starszych w celu edukacyjnym, jak radzić sobie
w sytuacji zagrożenia.

57

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2028

Cele

Działania

Metody

Zasoby

szczegółowe

Osoby
odpowiedzialne

Zapoznanie

Przekazanie

seniorów ze
skutecznymi

Rozmowa

Dzielnicowi i

Realizatorzy

podstawowych

pracownicy

projektu

informacji

socjalni

metodami
zapobiegania
przestępstwom
i wykroczeniom
najbardziej
uciążliwym
Przekazanie

Przekazanie

Rozmowa na

Pracownicy

Realizatorzy

„pudełka życia”

„pudełka życia”

temat zalet

socjalni

projektu

Środki własne

Realizatorzy

OPS

projektu

i pomoc w jego

posiadania

wypełnianiu

„Pudełka życia”

Upominki

Paczki

-

świąteczne

Tabela 17 - Przedstawia cel główny oraz cele szczegółowe projektu "Być blisko osób
starszych".
Źródło: opracowanie własne

Analiza SWOT
Analiza wewnętrzna:
Mocne strony: Umiejętność pracy w grupie, systematyczność; kreatywność; wysoka spójność
grupy; wykorzystanie teoretycznej wiedzy w praktycznym działaniu.
Słabe strony: obawy przed dużą ilością obowiązków związanych z realizacją projektu.
Analiza zewnętrzna:
Szanse: poprawa wizerunku placówki; współpraca z osobami starszymi, korzystającymi z
pomocy społecznej; wsparcie ze strony innych instytucji;
Zagrożenia: brak zaangażowania ze strony seniorów do uczestnictwa w projekcie socjalnym;
brak współpracy ze strony innych instytucji.
Projekt socjalny „Młodość bez uzależnień”
Opis projektu
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował projekt socjalny „Młodość bez
uzależnień” w dniu 4 czerwca 2019r. przy współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym
w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice. Projekt skierowany był do młodzieży
szkolnej. Celem było podniesienie wiedzy na temat konsekwencji i zagrożeń, jakie wynikają
z używania substancji psychoaktywnych i alkoholu. Osiągnięcie celu realizowane było poprzez
rozmowę z uczniami, która kształtowała oraz promowała pozytywne wzorce zachowań, przez
uświadomienie zagrożeń wynikających ze stosowania używek. Pracownicy MGOPS-u chcieli
również wskazać młodzieży szkolnej konstruktywne drogi samorealizacji i formy spędzania
wolnego czasu. Rekrutacja uczniów, biorących udział w projekcie socjalnym odbyła się na
podstawie analizy pracowników socjalnych oraz pedagoga szkolnego. Do spotkania dołączyli
także członkowie Zespołu Informacji Publicznej Anonimowych Alkoholików, którzy
przeprowadzili rozmowę z młodzieżą, której celem było wskazanie odpowiedniej drogi do
prawidłowego funkcjonowania.
Realizacja projektu
Cel główny projektu to podniesienie poziomu wiedzy o konsekwencjach i zagrożeniach
wynikających z używania substancji psychoaktywnych i alkoholu.
Cele

Działania

Metody

Zasoby

Osoby

szczegółowe

odpowiedzialne

Kształtowanie

Uświadamianie o

odpowiednich

Zespół

Realizatorzy

zagrożeniach

Informacji

projektu

wzorców

wynikających ze

Publicznej

zachowań

stosowania

Anonimowych

używek

Alkoholików

Wskazanie

Wskazanie

konstruktywnych właściwej drogi
dróg samo-

do prawidłowego

realizacji i formy funkcjonowania
spędzania czasu

w środowisku

Rozmowa

Rozmowa

Zespół

Realizatorzy

Informacji

projektu

Publicznej
Anonimowych
Alkoholików

wolnego
Tabela 18 - Przedstawia cel główny oraz cele szczegółowe projektu „Młodość bez uzależnień"
Źródło: opracowanie własne
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Analiza SWOT
Analiza wewnętrzna:
Mocne strony: niesienie bezinteresownej pomocy; wyobraźnia i kreatywność;
Słabe strony: średnie doświadczenie w realizacji projektów socjalnych; spotkanie się
z niechęcią młodzieży do wysłuchania wykładu na temat uzależnień.
Analiza zewnętrzna:
Szanse: współpraca ze Szkołą Podstawową w Raciszynie; poprawa wizerunku placówki;
Zagrożenia: brak współpracy ze strony młodzieży;
Projekt socjalny „Dziecko bez zagrożeń”
Opis projektu
Projekt socjalny pt. „Dziecko bez zagrożeń” odbył się 27 sierpnia 2019r. Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zorganizował projekt przy współpracy z MiejskoGminnym Domem Kultury w Działoszynie oraz Komisariatem Policji w Działoszynie. Celem
głównym było przekazanie informacji odnośnie bezpiecznego spędzania czasu oraz zagrożeń,
jakie mogą spotkać dzieci w codziennym życiu. Pracownicy socjalni dążyli do tego, aby
uświadomić dzieciom, że poza komputerem, czy internetem istnieje wiele innych ciekawych
form spędzania czasu. Chcąc osiągnąć cel główny, pracownicy socjalni zmierzali do
zniwelowania nudy, stawiali na rozwój emocjonalny dzieci oraz wzmocnienie więzi rodzinnych
poprzez integrację. Projekt socjalny skierowany został do 16 rodzin, w tym do
21 dzieci, w wieku od 6 do 11 lat. Rekrutacja osób do projektu odbyła się na podstawie analizy
rodzin przez pracowników socjalnych, a także rozmowy z rodzinami, które chętne były na
udział ich dzieci w projekcie. Na zakończenie projektu każde dziecko otrzymało upominki,
których sponsorami byli: Miasto i Gmina Działoszyn, Apteka Burchacińscy oraz Z.P.H.U.
„Vangusto” Zygmunt Podlewski
Realizacja projektu
Cel główny projektu to zagospodarowanie czasu wolnego dzieci podczas wakacji, a także
przekazanie informacji jak bezpiecznie spędzać ten czas i jakie zagrożenia mogą spotkać
dziecko w codziennym życiu.
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Cele

Działania

Metody

Zasoby

Osoby

szczegółowe

odpowiedzialne

Zniwelowanie

Wykreowanie

nudy

Zabawa

Pracownicy

Realizatorzy

postaw

MGDK w

projektu

alternatywnego

Działoszynie

spędzania czasu;
poznanie nowych
kolegów
i koleżanek
Rozwój

Spotkanie

emocjonalny

z kulturą

Zabawa

dzieci

Pracownicy

Realizatorzy

MGDK

projektu

w Działoszynie;
Policjant

Wzmocnienie

Integracja

Rozmowa

Pracownicy

Realizatorzy

więzi rodzinnych

rodzinna

i zabawa

MGDK

projektu

w Działoszynie,
pracownicy
socjalni
Przekazanie

Nauka poprzez

Zabawa,

Pracownicy

Realizatorzy

dziecku wiedzy,

zabawę

materiały

socjalni,

projektu

jakie zachowania

informacyjne

Policjant

są dobre, a jakie

dotyczące

złe

bezpieczeństwa
dzieci

Upominki

Poczęstunek

-

i prezenty

Sponsorzy

Realizatorzy
projektu

Tabela 19 - Przedstawia cel główny oraz cele szczegółowe projektu " Dziecko bez zagrożeń".
Źródło: opracowanie własne

Analiza SWOT
Analiza wewnętrzna:
Mocne strony: chęć współpracy; niesienie pomocy bezinteresownie; nieszablonowość
w działaniu; komunikatywność; praca w grupie.
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Słabe strony: zamieszkiwanie uczestników projektu w różnych miejscowościach
Analiza zewnętrzna:
Szanse: współpraca z klientami OPS; poprawa wizerunku placówki; współpraca z innymi
placówkami; pozyskiwanie sponsorów;
Zagrożenia: brak chęci do współpracy ze strony rodzin; brak wsparcia ze strony innych
placówek; trudności w pozyskiwaniu sponsorów.
Projekt socjalny „Mikołajki”
Opis projektu
16 grudnia 2019r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie,
współpracując z miejsko-Gminnym Domem Kultury w Działoszynie zrealizował projekt
socjalny

„Mikołajki”.

Pracownicy

socjalni

po

przeprowadzeniu

diagnozy

rodzin,

korzystających z pomocy tut. OPS, ustalili, iż istnieje potrzeba urozmaicenia dzieciom czasu
wolnego. W związku z tym celem głównym była organizacja czasu wolnego dla dzieci i rodzin
korzystających z pomocy społecznej, poprzez integrację, zabawę, rozwijanie wyobraźni.
Projekt socjalny skierowany został do 25 dzieci, w wieku od 3 do 9 lat. Rekrutacja odbyła się
na podstawie diagnozy oraz rozmowy z rodzinami, które wyraziły zgodę na udział w projekcie.
Podczas projektu dzieci wzięły udział w zajęciach plastycznych i tanecznych z pracownikami
MGDK w Działoszynie. Na zakończenie projektu socjalnego dzieci, biorące w nim udział
otrzymały upominki w postaci słodyczy oraz gier planszowych, które finansowane były
w ramach posiadanych etatów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz środków własnych.
Realizacja projektu
Cel główny to organizacja czasu wolnego dla dzieci i rodzin korzystających z pomocy
społecznej.
Cele

Działania

Metody

Zasoby

szczegółowe

Osoby
odpowiedzialne

Rozwój

Rozwijanie

Zajęcia

Pracownicy

Realizatorzy

zainteresowań

wyobraźni;

plastyczne

MGDK

projektu

i taneczne

w Działoszynie

u dzieci;
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zniwelowanie

poznanie nowych

nudy;

kolegów

rozwój różnych

i koleżanek

form
kreatywności
Upominki

Słodycze i gry

Środki własne

Realizatorzy

planszowe

projektu

Tabela 20 - Przedstawia cel główny oraz cele szczegółowe projektu " Mikołajki".
Źródło: opracowanie własne

Analiza SWOT
Analiza wewnętrzna:
Mocne strony: chęć współpracy z rodzinami; systematyczność; praca w grupie;
Słabe strony: średnie kompetencje w realizacji projektów socjalnych; zamieszkiwanie
członków projektu w różnych miejscowościach.
Analiza zewnętrzna:
Szanse: współpraca z rodzinami, korzystającymi z pomocy społecznej; poprawa wizerunku
placówki; współpraca z innymi placówkami.
Zagrożenia: brak chęci rodzin do współpracy; brak zaangażowania ze strony rodzin,
uczestniczących w projekcie.
W celu promocji projektów socjalnych pracownicy MGOPS-u tworzyli plakaty informacyjne,
dotyczące realizacji danego projektu. Owe plakaty rozmieszczane były w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie, a także w placówkach, które współpracowały
z tut. OPS podczas realizacji projektów. Dzięki temu społeczność lokalna mogła zapoznać się z
działaniami podejmowanymi przez MGOPS w Działoszynie. Informacje o realizacji programów
umieszczono również na stronie internetowej.
Korzyści dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji projektów
socjalnych:
•

podniesienie atrakcyjności ośrodka;

•

przełamanie stereotypów, że OPS wypłaca tylko pieniądze;
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Korzyści dla pracowników OPS:
•

przełamanie negatywnego wizerunku pracownika socjalnego jako urzędnika biurowego;

•

motywowanie do twórczej i kreatywnej pracy ;

•

kreowanie nowego wizerunku pracownika socjalnego jako animatora działań;

•

zwiększenie działań

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie realizował Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa
żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia
społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów
nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków)
i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem
dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego
określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie
w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej
potrzebującym bezpłatnie.
Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej
potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające
na celu w szczególności:
1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności
lokalnych,
2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób
korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa
domowego.
Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji,
prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
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1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów
kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania
potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu
domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem
wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub
cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające
z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.
Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR - np. Banki Żywności)
i organizacji partnerskich lokalnych (OPL - m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności)
we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać
z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu
z takich działań,
2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia
FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową
wymagają

wsparcia

aktywizacyjnego

oraz

informować

odbiorców

końcowych

o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach
(informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny
w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.
Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności (Organizacja Partnerska
Regionalna - OPR) do Organizacji Charytatywnych (Organizacji Partnerskich Lokalnych - OPL.)
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca
2004r. O pomocy społecznej( Dz.U. Z 2017r. Poz.1769, z późn.zm) i których dochód nie
przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy
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społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. Podane
kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną
z przyznanej pomocy w postaci paczki żywnościowej lub gotowego posiłku. Od tej zasady nie
ma żadnych ustępstw.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie przy współpracy z Polskim
Komitetem Pomocy Społecznej w Sieradzu realizował Program Operacyjny: "Pomoc
Żywnościowa 2014-2020". Pomoc w formie paczek żywnościowych była wydawana
z podprogramów. Paczki zawierały różne produkty zależne od Podprogramów tj.: groszek
z marchewką w puszce, fasola biała w puszce, koncentrat pomidorowy w puszce, buraczki
wiórki w słoiku, powidła śliwkowe w słoiku, makaron jajeczny, makaron kukurydziany
bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy
dojrzewający, szynka drobiowa w puszce, szynka wieprzowa mielona w puszce, pasztet
wieprzowy w puszce, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju w puszce, cukier biały, miód
nektarowy wielokwiatowy w słoiku, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym w puszce.
Podprogramy polegają na dostarczeniu żywności dla najuboższych osób i rodzin z terenu Miasta
i Gminy Działoszyn. Z podprogramów skorzystało wiele rodzin. Poniżej znajdują się dane
statystyczne:
PODPROGRAM I 2017 okres od stycznia 2018 do lutego 2018r.
•

ilość osób: 486 ilość rodzin: 169

PODPROGRAM II 2017 okres od listopada 2018 do grudnia 2019
•

ilość osób: 383 ilość rodzin: 149

PODPROGRAM 2018 okres od stycznia 2019 do września 2019
•

ilość osób: 410 ilość rodzin:173

W związku z udziałem naszej OPL w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 20142020 realizujemy Działania Towarzyszące. Są to cykliczne działania edukacyjne oferowane
wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób
zagrożonych ubóstwem. Do udziału w Działaniach Towarzyszących ma prawo każda osoba,
która została zakwalifikowana do uczestnictwa w POPŻ. Tematyka Działań Towarzyszących
obejmuje:
•

Dietetykę z elementami niemarnowania żywności

•

Warsztaty kulinarne
66

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2028

Warsztaty takie przy współpracy MGOPS w Działoszynie odbyły się w Podprogramie 2017
w styczniu 2018r., natomiast w Podprogramie 2018r. w lutym 2019r.

2.10.3. Sytuacja osób starszych- usługi opiekuńcze, dom pomocy
społecznej
Usługi Opiekuńcze
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, według definicji ustawowej, to świadczenia
niepieniężne obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację i w miarę możliwości kontakty z otoczeniem.
Usługi kierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, mogą być również przyznane osobie, która
wymaga pomocy, a jej bliscy nie są w stanie takiej pomocy zapewnić. Odpowiednio
zorganizowane i wykonywane usługi opiekuńcze powinny umożliwić osobom starszym
zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, z zachowaniem optymalnego poziomu ich
samodzielności i aktywności a przez to zwiększyć szansę pozostania w środowisku
zamieszkania i opóźnić moment, w którym może być konieczne zapewnienie stałej,
całodobowej opieki instytucjonalnej. Jest to istotne wyzwanie, zarówno z perspektywy
odbiorców usług, społeczności lokalnych, a także całego społeczeństwa. Realizacja usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym, a decyzję o ich przyznaniu, zakresie i miejscu świadczenia podejmuje ośrodek
pomocy społecznej.
Usługi opiekuńcze w Gminie Działoszyn prowadzone są zgodnie z Uchwałą NR XLIX/305/18
Rady Miejskiej w Działoszynie „W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania”.
Usługi opiekuńcze w 2018 r. realizowane były przez jedną opiekunkę na pełnym etacie,
w przeciągu roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 12 osób. W roku 2019
usługi opiekuńcze realizowały 2 opiekunki etatowe i 1 osoba na umowę zlecenie, osób
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korzystających z w/w pomocy było 28. Poniższy wykres ukazuje przedstawione dane w latach
2018- 2019.
30

28

25
20
15

osoby korzystające z usług
opiekuńczych

12

opiekunki

10
5

3

1

0
2018 r.

2019 r.

Wykres 11 - Przedstawia ilość opiekunek oraz ilość osób korzystających z usług opiekuńczych
w latach 2018- 2019.
Źródło: opracowanie własne

Liczba osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, potrzebujących opieki środowiskowej
systematycznie się zwiększa, a potencjał opiekuńczy rodziny ulega zmniejszeniu. Rodziny stają
się mniej liczne, kontakty mniej intensywne. Temu zjawisku towarzyszy emigracja zarobkowa
ludzi młodych. Te czynniki wpływają na zakres zadań z obszaru opieki środowiskowej, które
zmuszone są podejmować instytucje pozarodzinne. W wielu przypadkach usługi opiekuńcze
zapewniane przez gminę są jedyną formą wsparcia, na jaką mogą liczyć seniorzy. Z tego
powodu istotny jest poziom i jakość opieki domowej.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w pełni zabezpiecza potrzeby
w formie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w tym zakresie. W przypadkach
osób wymagających całodobowej opieki MGOPS kieruje w/w osoby do Domu Pomocy
Społecznej.

2.10.4. Niepełnosprawność
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomoc osobą niepełnosprawnym zgodnie
z ustawą o świadczeniach rodzinnych w postaci świadczeń opiekuńczych oraz zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej w postaci świadczeń z pomocy społecznej.
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Pomoc udzielana zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych:
•

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.z 2018 r. poz.
2220 ze zm.)

Art. 16 Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających
z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do
samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym,
opiekunom faktycznym dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Po osiągnięciu
przez dziecko pełnoletniości, zasiłek pobiera osoba pełnoletnia legitymująca się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
jeżeli niepełnosprawność powstała przed 16 rokiem życia lub w trakcie nauki w szkole lub
w szkole wyższej jednak nie później niż do 25 roku życia, w przypadku ubezwłasnowolnienia
osoby zasiłek pielęgnacyjny pobiera opiekun prawny. Poniżej przedstawiono wykres rodzin
korzystających z zasiłku pielęgnacyjnego.
242

232

2018
2019

Wykres 12 - Liczba rodzin pobierająca zasiłek pielęgnacyjny w latach 2018-2019
Źródło: opracowanie własne

Art. 16a. Specjalny Zasiłek Opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się osoby,
na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkowie jeżeli rezygnują lub nie
podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad
najbliższą poważnie niepełnosprawną osobą. Poniższy wykres ukazuje rodziny korzystające ze
specjalnego zasiłku opiekuńczego.
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Wykres 13 - Liczba rodzin pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy w latach 2018-2019
Źródło: opracowanie własne

Art. 17.1. Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się osoby,
które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu podjęcia
opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny. Poniższy wykres przedstawia
liczbę rodzin korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.
40
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Wykres 14 - Liczba rodzin pobierająca świadczenie pielęgnacyjne w latach 2018-2019
Źródło: opracowanie własne
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•

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014r. (Dz.U. 2014
r. poz. 567)

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które z dniem 1 lipca 2013 r. na skutek zmiany
przepisów utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem z mocy
prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna z tytułu
rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, które złożyły wniosek
o to świadczenie do dnia 15 września 2014 r. Prawo do tego świadczenia może być przyznane
również po tym terminie - w kontynuacji świadczenia (jeśli orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności osoby nad która jest sprawowana opieka było wydane na czas określony).
Osoby, które pobierały zasiłek dla opiekuna, w przypadku śmierci osoby, nad którą sprawowały
opiekę mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne. Poniższy
wykres przedstawia liczbę rodzin korzystających z zasiłku.

2019

2018

3
3

Wykres 15 - Liczba rodzin pobierająca zasiłek dla opiekuna w latach 2018-2019
Źródło: opracowanie własne

•

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" z dnia 4 listopada 2016r. (Dz. U. z 2020r.
poz. 1329tj.)

Program „Za życiem” ma na celu udzielenie wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom, ze
szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu. Jednym z elementów Programu „Za życiem” jest jednorazowe świadczenie
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pieniężne z tytułu urodzenia dziecka. Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Poniższy
wykres ukazuje ilość rodzin korzystających z programu.
1

1

2018
2019

Wykres 16 - Liczba rodzin korzystająca z programu Za Życiem w latach 2018-2019
Źródło: opracowanie własne

Pomoc udzielana zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:
•

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1876)

Art. 37 Zasiłek Stały
Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące osobom całkowicie niezdolnym
do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe
i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Kwota zasiłku nie może
być niższa niż 30 zł miesięcznie, maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00 zł.
Zasiłek stały przysługuje:
•

pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej

•

pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę
w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
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Zasiłek stały ustala się w wysokości:
•

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może
być wyższa niż 645 zł miesięcznie

•

w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę
w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie

Do dochodu osoby ubiegającej się i pobierającej zasiłek stały nie wlicza się kwoty zasiłku
okresowego. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku
zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje. MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w latach 2018 i 2019 wypłacił zasiłki
stałe w wysokościach:
2018 r.

2019 r.

190 589,00 zł

172 396,00 zł

Tabela 21 - Wysokość wypłaconego zasiłku stałego w latach 2018- 2019
Źródło: opracowanie własne

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało:
2018 r.

2019 r.

35 rodzin

32 rodzin

Tabela 22 - Ilość rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego
w latach 2018-2019.
Źródło: opracowanie własne

2.10.5. Przemoc w rodzinie
Do zadań własnych gminy należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w tym:
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie
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3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składa się
z przedstawicieli instytucji, które zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę
jej sytuacji. Zarządzeniem nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 30 stycznia
2020r. został powołany 21 osobowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego na lata 2018-2021.
Instytucje wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2018- 2019:
•

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie

•

Komisariat Policji w Działoszynie

•

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Zdrowie" S.C w Działoszynie

•

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

•

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Krokus"

•

Stowarzyszenie na Rzecz Osobom Niepełnosprawnym „Nasz Promyk"

•

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana"

•

Sąd Rejonowy w Wieluniu

•

Zespół Szkół w Trębaczewie

•

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie

•

Publiczne Przedszkole nr 1 „ Bajka" w Działoszynie

•

Przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie z filią
w Szczytach

•

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą filialną w Kolonii Lisowice

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie:
•

koordynowanie działań jednostek wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

•

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

•

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie

•

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie

•

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym

•

inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
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Cele pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych:
1. Cel główny:
Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego
zjawiska w gminie Działoszyn.
2. Cele szczegółowe:
Cel 1 - Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Działoszyn
Lp.

Zadania

Działania

Realizatorzy

Prowadzenie badań skali

- Zespół Interdyscyplinarny

zjawiska

zjawiska przemocy

- Miejsko-Gminny Ośrodek

przemocy

w rodzinie w gminie

pomocy Społecznej w Działoszynie

w rodzinie

Działoszyn

- Komisariat Policji w Działoszynie

1. Zdiagnozowanie

Tabela 23 - Przedstawia cel diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie w gminie
Działoszyn
Źródło: opracowanie własne

Cel 2 - Zwiększanie skuteczności i działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Lp.

Działania

Zadania

Realizatorzy

- podejmowanie działań

- Zespół Interdyscyplinarny

przez Zespół

w środowisku zagrożonym

- Miejsko-Gminny Ośrodek

Interdyscypli-

przemocą mającym na celu

pomocy Społecznej

narny działań

przeciwdziałanie temu zjawisku

w Działoszynie

w zakresie

- inicjowanie interwencji

- Komisariat Policji

przeciwdziałania

w środowisku dotkniętym

w Działoszynie

przemocy

przemocą

- GKRPA w Działoszynie

w rodzinie

- rozpowszechnianie informacji

- jednostki działające na

o instytucjach udzielających

rzecz przeciwdziałania

pomocy w środowisku lokalnym

przemocy w rodzinie

1. Prowadzenie

- inicjowanie działań
w stosunku do osób stosujących
przemoc
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- monitorowanie sytuacji rodzin
dotkniętych przemocą
- opracowanie i realizacja
indywidualnego planu pomocy
rodzinie
- zbieranie dokumentacji zgodnie
z procedurą " Niebieskiej Karty"
Tabela 24 - Przedstawia cel zwiększania skuteczności i działań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Źródło: opracowanie własne

Cel 3 - Zapewnienie ochrony i możliwości udzielania wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym
przemocą
Lp.

Działania

Zadania

1. Zwiększenie

Realizatorzy

- prowadzenie pracy socjalnej

- Zespół Interdyscyplinarny

pomocy

- prowadzenie działań

- Miejsko-Gminny Ośrodek

i ochrony ofiar

interwencyjnych

pomocy Społecznej

przemocy

- edukowanie ofiar w zakresie

w Działoszynie

w rodzinie

przysługujących ich praw

- Komisariat Policji

- uzyskanie pomocy prawnej,

w Działoszynie

psychologicznej

- GKRPA w Działoszynie

i terapeutycznej

- jednostki działające na
rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

2.

3.

Zapewnienie

- nawiązanie współpracy

- Miejsko-Gminny Ośrodek

schronienia

z instytucjami z terenu

pomocy Społecznej

i pomocy

województwa łódzkiego

w Działoszynie

materialnej

zapewniającymi schronienie

ofiarom

ofiarom przemocy

przemocy

- udzielenie świadczeń

w rodzinie

pieniężnych

Zapobieganie

- udzielanie informacji osobom

zjawiska

pokrzywdzonym

- Zespół Interdyscyplinarny

o działających grupach wsparcia
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przemocy

- motywowanie sprawców

- Miejsko-Gminny Ośrodek

w rodzinie

przemocy do udziału

pomocy Społecznej

w spotkaniach terapeutycznych

w Działoszynie
- Komisariat Policji
w Działoszynie
- jednostki działające na
rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Tabela 25 - Przedstawia cel zapewnienia ochrony i możliwości udzielania wsparcia
osobom i rodzinom dotkniętym przemocą
Źródło: opracowanie własne

Cel 4 - Podnoszenie świadomości społecznej na zjawiska związane z przemocą w rodzinie
Lp.
1.

Działania

Zadania

Realizatorzy

Edukacja

- podnoszenie wiedzy w

- Zespół Interdyscyplinarny

społeczeństwa

społeczeństwie poprzez

- Miejsko-Gminny Ośrodek

w zakresie

zamieszczanie informacji na

pomocy Społecznej w

problematyki

stronie internetowej,

Działoszynie

przeciwdziałania

rozpowszechnianie ulotek w

- Komisariat Policji w

przemocy w

zakresie problematyki

Działoszynie

rodzinie

przeciwdziałania przemocy w

- Placówki oświatowe

rodzinie
- prowadzenie profilaktyki
dzieci
i młodzieży w zakresie
przemocy
i agresji poprzez szkolne
programy profilaktyczne
2.

Rozpowszechnianie

- rozpowszechnianie telefonu

- Zespół Interdyscyplinarny

informacji

zaufania Niebieska Linia

- Miejsko-Gminny Ośrodek

o instytucjach

- informowanie o działającym

pomocy Społecznej

udzielających

Punkcie Pomocy

w Działoszynie

pomocy osobom
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doświadczającym

Pokrzywdzonym

- Komisariat Policji

przemocy

Przestępstwem "Trampolina"

w Działoszynie

w rodzinie

- informowanie o działających
grupach wsparcia dla osób
pokrzywdzonych
- informowanie o działających
grupach terapeutycznych dla
osób stosujących przemoc

Tabela 26 - Przedstawia cel podnoszenia świadomości społecznej na zjawiska związane
z przemocą w rodzinie
Źródło: opracowanie własne

Cel 5 - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
Lp.
1.

Zadania

Działania

Realizatorzy

Doskonalenie grup

- uczestnictwo w szkoleniach,

- Zespół Interdyscyplinarny

zawodowych

doradztwie, warsztatach

- Miejsko-Gminny Ośrodek

zaangażowanych

przedstawicieli instytucji

pomocy Społecznej

w problematykę

podejmujących działania na

w Działoszynie

przemocy

rzecz rodzin uwikłanych

- Komisariat Policji

w rodzinie

w przemoc

w Działoszynie

- organizowanie spotkań
mających na celu wymianę
doświadczeń przedstawicieli
Zespołu Interdyscyplinarnego
Tabela 27 - Przedstawia cel podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących
zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
Źródło: opracowanie własne

Liczba Niebieskich Kart w latach 2018- 2019
Poniższa tabela przedstawia Liczbę prowadzonych oraz założonych Niebieskich Kart jak
i zakończonych procedur.

78

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2028

Liczba
Rok

Liczba

prowadzonych założonych
Niebieskich

Niebieskich

Kart

Kart

Zakończenie Procedury ze

Zakończenie

względu na zaprzestanie przemocy

Procedury ze

w rodzinie i uzasadnionym

względu na

przypuszczeniem o zaprzestaniu

rozstrzygnięcie o

dalszego stosowania przemocy

braku zasadności

oraz po zrealizowaniu

podejmowania

indywidualnego planu pomocy

działań

2018

24

14

9

8

2019

19

13

6

5

Tabela 28 - Liczba Niebieskich Kart prowadzona oraz zakończona w latach 2018-2019
Źródło: opracowanie własne

2.10.6. Środowiskowy Dom Samopomocy
Charakterystyka ogólna Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach.
Środowiskowy

Dom

Samopomocy

dla

Osób

z

Zaburzeniami

Psychicznymi

i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Niżankowicach jest placówką typu A i B, funkcjonującą
od 01.10.2010r.. Jest to jednostka organizacyjna Miasta i Gminy Działoszyn działająca w formie
jednostki budżetowej. Z działalności wspierająco - aktywizującej Domu korzystają 32 osoby z
terenu gminy Działoszyn, Wierzchlas i Siemkowice.
Placówka funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00
do 15:00, po 8 godzin dziennie. Uczestnicy z terenu gminy Działoszyn przywożeni są do
ośrodka i odwożeni do swoich domów po zakończeniu zajęć. Natomiast z gminy Wierzchlas
(zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 04.01.2011r. pomiędzy Burmistrzem Miasta
i Gminy Działoszyn a Wójtem Gminy Wierzchlas), a także z gminy Siemkowice (zgodnie
z zawartym porozumieniem w dniu 13.05.2015r. pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy
Działoszyn a Wójtem Gminy Siemkowice) uczestnicy są przywożeni i odwożeni we własnym
zakresie.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach realizuje proces wspierającoaktywizującego poprzez treningi, terapię zajęciową, terapię ruchową oraz szeroko rozumiane
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poradnictwo. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy w poszczególnych pracowniach oraz
indywidualnie w oparciu o cele założone w Indywidualnych Planach WspierającoAktywizujących.
Udział uczestników w zajęciach jest uzależniony od ich potrzeb, możliwości, zainteresowań
oraz aktualnego stanu psychofizycznego.
Zadania i działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach.
Działania wspierająco - aktywizujące są zindywidualizowane i dostosowane do zmieniających
się potrzeb i możliwości uczestników oraz zakładają długotrwały proces oddziaływania.
Główny cel : Wspieranie i aktywizowanie uczestników w dążeniu do zwiększania
zaradności i samodzielności w różnych sferach życia, z uwzględnieniem indywidualnych
możliwości.
Cele szczegółowe to:
•

wykreowanie i utrzymanie podstawowych umiejętności samoobsługowych (m.in.
samodzielnego jedzenia, mycia się, ubierania, załatwiania potrzeb fizjologicznych);

•

ukształtowanie samodzielności w czynnościach życia codziennego (tj. przygotowywanie
posiłków, dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, porządek we własnym
otoczeniu);

•

ukształtowanie nawyku punktualności, systematyczności i odpowiedzialności;

•

wypracowanie

umiejętności

zarządzania

czasem

wolnym

z

uwzględnieniem

indywidualnych zainteresowań;
•

wypracowanie nawyków celowej aktywności;

•

zwiększenie własnej aktywności uczestników i rozwój zainteresowań poprzez udział
w różnych formach spędzania czasu wolnego: czytanie książek i czasopism, oglądanie
programów telewizyjnych i filmów, słuchanie audycji radiowych, pogadanki o różnorodnej
tematyce, gry komputerowe i świetlicowe, aktywność na świeżym powietrzu;

•

integracja z lokalną społecznością;

•

umożliwienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych, integracyjnych, sportowych
i wycieczkach turystycznych;

•

wyzwolenie właściwych postaw i pozytywnej samooceny;

•

rozwinięcie umiejętności współpracy z terapeutą oraz innymi uczestnikami;
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•

ukształtowanie empatii i potrzeby pomagania innym z własnej inicjatywy;

•

zwiększenie kultury osobistej w zakresie komunikowania się z innymi osobami w różnych
sytuacjach życia codziennego;

•

usprawnienie koordynacji wzrokowo - ruchowej, procesów pamięciowych, logicznego
myślenia;

•

rozwinięcie i podtrzymanie aktywności fizycznej dzięki zajęciom sportowym;

•

usprawnianie motoryki małej i dużej;

•

ukształtowanie wrażliwości artystycznej i motywowanie do twórczego działania;

•

umożliwienie wyrażania ekspresji twórczej i zaspokojenie potrzeby tworzenia,
samorealizacji i bycia aktywnym;

•

zbudowanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i otwartości w stosunku do innych;

•

podtrzymanie nabytych umiejętności;

•

zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Wymienione wyżej cele, Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach realizuje
poprzez takie formy wsparcia, jak:
•

trening funkcjonowania w życiu codziennym i zaradności życiowej (trening umiejętności
samoobsługowych, trening porządkowy),

•

trening umiejętności społecznych, w tym interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

•

trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

•

trening kulinarny,

•

trening techniczny: zajęcia stolarskie, zajęcia krawieckie,

•

terapia zajęciowa: zajęcia plastyczne,

•

terapia ruchowa,

•

poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, socjalne.

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia swoim uczestnikom:
• dowóz do placówki,
• spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego.
ŚDS organizuje również imprezy okolicznościowe i integracyjne mające na celu integrację
uczestników ze środowiskiem lokalnym, zapobieganie ich marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu. W roku 2019 uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział
w imprezach integracyjnych:
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• XIV Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „ Ziemia Łódzka
2019” organizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
• IV Turniej Tenisa stołowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bobrownikach,
• Impreza promująca aktywny tryb życia, pt. „Integracja w wodzie” organizowana przez
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie,
• XIV Integracyjna Megadyskoteka w klubie „Protektor” w Białej k. Wielunia organizowana
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku,
• Konkurs Plastyczny 2019 „Cztery strony świata” organizowany przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Łasku,
Konkurs plastyczny „Folklor mojej okolicy” i „XIV Piknik integracyjny” organizowany przez
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę, Oddział Łódzki w Ozorkowie,
• Wycieczka integracyjna do Gospodarstwa Agroturystycznego „Ławiana” k. Pajęczna,
• Zabawa Karnawałowa organizowana przez ŚDS w Bobrownikach,
• Festiwal

piosenki

religijnej

organizowany

przez

Specjalny

Ośrodek

Szkolno-

Wychowawczy w Gromadzicach.
• W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania uczestników w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Niżankowicach współpracowano z:
• Rodzinami i opiekunami
• Katolickim Stowarzyszeniem Charytatywnym „Betel” Dom Chleba Powszedniego dla
Osób Niepełnosprawnych w Działoszynie oraz w Bobrownikach
• Ośrodkami Pomocy Społecznej w Działoszynie, Wierzchlesie, Siemkowicach
• Środowiskowym Domem Samopomocy w Wieluniu, Mokrsku, Justynowie, Ostrówku,
Łasku, Osieku, Aleksandrowie Łódzkim
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie
• Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Działoszynie, Gromadzicach
• Poradnią Zdrowia Psychicznego w Pajęcznie
• Poradnią Neurologiczną w Pajęcznie
• Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działoszynie
• Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Działoszynie
• Społecznością lokalną
Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach, realizując przyjęte cele i zadania dąży do
podtrzymywania i rozwijania umiejętności uczestników, niezbędnych do samodzielnego
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funkcjonowania w życiu codziennym oraz umacniania ich pozycji w rodzinie i społeczeństwie.
Postępowanie wspierająco - aktywizujące prowadzi do podnoszenia ogólnej zaradności
życiowej oraz integracji społecznej. Udział w imprezach integracyjnych i okolicznościowych
przyczynił się do zmniejszenia izolacji społecznej. Uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych
umożliwiło zdobycie nowych umiejętności, rozwijania zainteresowań i stworzyło możliwość
zaprezentowania własnej twórczości.
Szeroki wachlarz oddziaływań i pozytywne zmiany w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych,
utwierdzają

w

przekonaniu,

że

działalność

Środowiskowego

Domu

Samopomocy

w Niżankowicach, jest istotna i niezbędna dla poprawy jakości życia osób z zaburzeniami
psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną.
Liczba zatrudnionych pracowników w latach 2018-2019
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Niżankowicach w roku 2018 zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę było 12 osób. Przeliczając na pełne etaty jest to 11,25.
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Niżankowicach w roku 2019 zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę było 13 osób. Przeliczając na pełne etaty jest to 12,25.
Liczba uczestników zajęć prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Niżankowicach w latach 2018-2019.
W 2018 roku w zajęciach prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Niżankowicach brało udział 32 uczestników.
W 2019 roku w zajęciach prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Niżankowicach brało udział 32 uczestników.

2.11. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Działoszynie
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Działoszynie tworzą
przedstawiciele:
•

Ośrodka Leczenia Uzależnień w Parzymiechach
83

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2028

•

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie

•

Komisariatu Policji w Działoszynie

•

Stowarzyszenia Abstynentów Klubu KROKUS w Działoszynie

•

Rady Miejskiej w Działoszynie

•

Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie

Cel komisji.
Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania
problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie
dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie
działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększenie zdolności
osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają
za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz
pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania
czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od
alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje
określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, a w szczególności:
•

wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów
alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Działoszynie;

•

prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania
napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn

•

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych;

•

wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych

•

prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które
w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację
małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek
publiczny;

•

podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
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Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Zadania Komisji:
•

rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe od alkoholu i podjęcie stosownych
procedur - rozpatrzono 25 wniosków,

•

motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia;

•

kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych

•

współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania
problemom alkoholizmu;

•

opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydawanie opinii w formie postanowienia;

•

sporządzanie sprawozdań, ankiet oraz udział w naradach szkoleniowych i konferencjach.

Z jakimi jednostkami współpracuje GKRPA:
•

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

•

Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ProVitaMed Wieluń,

•

placówki oświatowe,

•

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie,

•

posterunek Policji w Działoszynie,

•

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu KROKUS,

•

Klub Honorowych Krwiodawców przy Cementowni WARTA,

•

Punkt Konsultacyjny,

•

organizacje pozarządowe.

2.12. Identyfikacja najważniejszych problemów
społecznych
W gminie Działoszyn problemami społecznymi zajmuje się Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, który współpracuje z innymi instytucjami społecznymi działającymi
na terenie gminy. Najbardziej dotkliwymi problemami występującymi w gminie
Działoszyn od wielu lat jest ubóstwo, bezrobocie, a także długotrwała lub ciężka choroba.
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Brak miejsc pracy w gminie i jej sąsiedztwie, zły stan gospodarki, itp. powoduje m.in.
migrację wykształconej młodzieży, a co za tym idzie starzenie się społeczeństwa, a często
wzrost występowania patologii. Często do takiego stanu rzeczy przyczynia się
niezaradność życiowa lub brak chęci, aktywności, albo też występowanie patologii
(głównie nałogów). Starzejące się społeczeństwo skutkuje występowaniem problemu
niepełnosprawności, długotrwałych chorób. Bezrobocie generuje niekorzystne skutki
społeczne: ubóstwo, alkoholizm, przemoc, bezradność oraz depresje i frustracje. Z w/w
powodów MGOPS w Działoszynie wypłaca wiele świadczeń. Często są to świadczenia
celowe, przyznawane jednorazowo, na pokrycie podstawowych potrzeb bytowych (koszt
leków i leczenia, odzież, żywność, opał). Występujące w mieście i gminie Działoszyn
zjawiska społeczne mają niekorzystny wpływ na sytuację w gminie.
Powody udzielania pomocy rodzinom przedstawia poniższa tabela:
2018
LICZBA RODZIN

POWÓD TRUDNEJ

w tym:

SYTUACJI ŻYCIOWEJ
OGÓŁEM
0

2019
LICZBA

LICZBA RODZIN

OSÓB
W RODZI-

NA WSI 1)

NACH

1

2

3

w tym:
OGÓŁEM

LICZBA
OSÓB
W RODZI-

NA WSI 1)

NACH

1

2

3

UBÓSTWO

1

110

65

271

128

76

336

SIEROCTWO

2

0

0

0

0

0

0

BEZDOMNOŚĆ

3

2

0

2

3

1

3

4

6

3

32

38

31

185

5

2

2

10

31

26

161

6

50

26

111

50

28

145

7

74

40

157

74

37

152

8

143

79

266

119

60

250

9

39

28

155

39

25

149

POTRZEBA
OCHRONY
MACIERZYŃSTWA
W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ
BEZROBOCIE
NIEPEŁNOSPRAWNO
ŚĆ
DŁUGOTRWAŁA LUB
CIĘŻKA CHOROBA
BEZRADNOŚĆ
W SPRAWACH
OPIEK.-WYCH. I
PROWADZENIA
GOSPODARSTWA
DOMOWEGO OGÓŁEM
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W TYM:

10

17

10

60

17

8

51

11

12

11

66

11

9

63

12

1

1

4

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

ALKOHOLIZM

14

13

6

19

11

3

20

NARKOMANIA

15

2

1

2

0

0

0

16

1

1

1

2

2

2

17

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY
WIELODZIETNE
PRZEMOC W
RODZINIE
POTRZEBA
OCHRONY OFIAR
HANDLU LUDŹMI

TRUDNOŚCI W
PRZYSTOSOWANIU
DO ŻYCIA PO
ZWOLNIENIU
Z ZAKŁADU
KARNEGO
TRUDNOŚCI W
INTEGRACJI OSÓB,
KTÓRE OTRZYMAŁY
STATUS UCHODŹCY,
OCHRONĘ
UZUPEŁNIAJĄCĄ
LUB ZEZWOLENIE
NA POBYT CZASOWY
ZDARZENIE LOSOWE
SYTUACJA
KRYZYSOWA
KLĘSKA
ŻYWIOŁOWA LUB
EKOLOGICZNA

Tabela 29 - Przedstawia powody udzielania pomocy rodzinom w latach 2018- 2019.
Źródło: opracowanie własne

Opis najważniejszych problemów społecznych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn:
•

Długotrwała lub ciężka choroba

Długotrwała choroba, definiowana również jako choroba przewlekła to jedna z bardzo częstych
przyczyn trudnej sytuacji życiowej osoby i rodziny. Dysfunkcja ta dotyczy bezpośrednio przede
wszystkim osób starszych, choć zdarzają się przypadki chorób u ludzi w średnim wieku czy
młodych. Długotrwała choroba to dolegliwość bądź stan patologiczny, który utrzymuje się przez
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dłuższy czas i który będzie trwał nadal. Do głównych cech choroby przewlekłej należą:
długotrwałość, łagodniejszy niż w stanie ostrym przebieg, pogorszenie sprawności pacjenta,
nieodwracalność zmian patologicznych i niepomyślne rokowania, także następstwa
psychospołeczne; osoby chorujące przewlekle wymagają długotrwałej opieki lekarskiej,
pielęgniarskiej /lub rehabilitacji. Przyjmuje się, że długotrwała choroba musi trwać co najmniej
6miesięcy.Zaświadczenie o istnieniu długotrwałej lub ciężkiej choroby wydaje lekarz. Osoby
przewlekłe lub ciężko chore spotykają się z podobnymi problemami jak osoby niepełnosprawne,
ponieważ często nie są w stanie aktywnie uczestniczyć w tzw. normalnym życiu. Borykają się
również z bezrobociem, utrudnieniami w dostępie do specjalistycznej opieki medycznej, czy
kosztownością procesu leczenia. W chwili obecnej problemem są również choroby
cywilizacyjne, dotykające najczęściej ludzi młodych i w średnim wieku. W gminie funkcjonują
2 Ośrodki Zdrowia w Działoszynie i Trębaczewie. W Ośrodkach pacjenci mogą uzyskać
podstawową pomoc medyczną. Ze specjalistycznej opieki lekarskiej mieszkańcy gminy Jastrząb
mogą korzystać w pobliskim Pajęcznie, gdzie funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej. Długotrwała lub ciężka choroba wiąże się z ponoszeniem
wysokich kosztów leczenia, co ma wpływ na sytuację materialną rodzin. Osobami chorymi
opiekują się rodziny, w gminie brakuje opiekunek społecznych. Osoby chore mogą ubiegać się
o wsparcie z MGOPS. Przyczynami występowania tego zjawiska są: starzejące się
społeczeństwo, duża odległość od ośrodków pomocowych oraz zakładów leczniczych, brak
środków finansowych na leczenie, opiekę i utrzymanie, długotrwałe zaniedbania zdrowotne,
nadużywanie alkoholu. Skutkami tego są konieczność zapewnienia opieki osobom starszym
schorowanym, brak możliwości zabezpieczenia podstawowych potrzeb leczniczych, badań
lekarskich, minimalizowanie korzystania a usług medycznych, rehabilitacyjnych.
Nie ma okresu w życiu człowieka, w którym nie byłby narażony na utratę zdrowia. Powody
utraty zdrowia są różne. Czasem choroby są skutkiem niedbałości o własne zdrowie, czasami
efektem sytuacji i warunków życia w rodzinie często jednak pojawiają się w okresie starości.
Zauważyć trzeba, że starość nie jest chorobą, choć zdrowie w tym okresie życia człowieka bywa
coraz słabsze. W wieku powyżej 85 lat, od 80% do 90%ludzi wymaga pomocy i opieki bardzo
często codziennej -w zaspokajaniu potrzeb podstawowych. Procesu starzenia się społeczeństwa
nie można zahamować ale można rozpocząć edukację oraz wypełnić życie satysfakcjonującą
aktywnością społeczną. Aktywność jest czynnikiem najskuteczniej hamującym starcze
zniedołężnienie i zapewnia samodzielność. Pomoc i opiekę powinna świadczyć rodzina. Choć
czasami choroba dezorganizuje życie rodziny i wtedy potrzebne jest jej wsparcie socjalne
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i psychologiczne. Jednak kiedy rodziny nie ma lub rodzina nie może, a czasami nie chce
opiekować się chora osobą -niezbędne jest organizowanie opieki przez pomoc społeczną.
•

Ubóstwo

Za ubóstwo uznaje się stan, kiedy jednostce czy grupie społecznej brakuje środków na
zaspokojenie niezbędnych potrzeb. Za potrzeby podstawowe, poza wyżywienie uznaje się:
ubranie, mieszkanie, ochrona zdrowia, wykształcenie. Ubóstwo jest zatem zjawiskiem
powszechnym i niebezpiecznym, co gorsze -obecnie obserwuje się szereg zmian, które ciągle je
pogłębiają i poszerzają. Ubóstwo w gminie występuje głównie wśród rodzin nie posiadających
żadnego źródła utrzymania oraz możliwości poprawy swojej sytuacji ze względu na wiek lub
niepełnosprawność czy chorobę. Osoby te otrzymują z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej zasiłki stałe. Rodziny korzystające z pomocy MGOPS z powodu ubóstwa muszą
spełnić kryterium dochodowe - poniżej 528 zł na osobę w rodzinie lub 701 zł na osobę samotnie
gospodarującą. Pomoc przyznawana jest na podstawie: informacji o dochodach z Urzędu
Skarbowego, zaświadczeniach o osiągniętych dochodach, odcinków rent i emerytur oraz
oświadczeniach.
Do przyczyn występowania ubóstwa można zaliczyć bezrobocie, niskie kwalifikacje zawodowe,
genetyczne uwarunkowania, niepowodzenia życiowe, wyuczona nieporadność w raczeniu sobie
z problemami, alkoholizm, niezaradność życiowa, niechęć do podjęcia zatrudnienia,
wygodnictwo. W wyniku występowania tych czynników rodzinom brakuje środków do życia,
pojawiają się konflikty, przemoc, alkoholizm, nieprawidłowe wzorce wychowawcze, brak więzi
rodzinnych.
•

Bezrobocie

Bezrobotny - to osoba, która nie jest zatrudniona i nie wykonuje pracy zarobkowej,
a jednocześnie jest zdolna do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, jest to człowiek,
który chce pracować i aktywnie szuka pracy, ale nie może otrzymać zatrudnienia przy
istniejących stawkach płac. Za bezrobotną uznaje się osobę, która od 1 czerwca 2004r. spełnia
kryteria określone w art. 2 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o „ Promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”(Dz. U. 2020 poz. 1409).Stopa bezrobocia - jest miarą
bezrobocia, ale oblicza się ją jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby stanowiących siłę
roboczą i wyraża się w procentach. Bezrobocie jest przeciwieństwem pracy i aby zrozumieć
jego istotę należy przeanalizować funkcje zatrudnienia.
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Zatrudnienie spełnia trzy podstawowe funkcje:
1. Jest czynnikiem tworzenia produktu społecznego;
2. Jest środkiem uzyskania dochodów z pracy;
3. Jest

środkiem

zaspokojenia

społecznej

potrzeby

pracy,

aspiracji

społecznych

i zawodowych. Bezrobocie to sytuacja, kiedy większa lub mniejsza liczba osób zdolnych
do pracy i poszukująca pracy, nie znajdzie zatrudnienia. Bezrobocie jest to zjawisko
towarzyszące gospodarce rynkowej, oznaczające brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych
do jej wykonywania i deklarujących chęć jej podjęcia. Bezrobocie to przesunięcie zasobów
pracy ze sfery wytwarzania, czyli działalności zamierzonej i społecznie użytecznej, do sfery
bierności zawodowej. Ludzie bezrobotni nie wytwarzają żadnych produktów i nie
uczestniczą w procesach pracy, natomiast uczestniczą w procesach podziału produktów
wytwarzanych przez innych, pracujących. Sytuacja taka nie przynosi satysfakcji społecznej
a wręcz przeciwnie, prowadzi do utraty podmiotowości, statusu i godności ludzi
bezrobotnych. Gdy pojawiają się w gospodarce osoby bezskutecznie poszukujące przez
pewien okres pracy, zjawisko to nazywamy bezrobociem. Wielkość bezrobocia mierzy się
stopą bezrobocia, która wyraża procentowy udział liczby ludności pozostającej bez pracy
do ogólnej liczby siły roboczej. Siła robocza to liczba osób niezdolnych do pracy lub
niewyrażających chęci podjęcia pracy.
Bezrobocie jest poważną kwestią społeczną, która dotyczy znacznych obszarów społecznych
oraz która kumuluje szereg negatywnych cech położenia materialnego i społecznego najbardziej poważny jest jego wpływ na życie rodzinne. Wiele rodzin pozbawionych
podstawowych środków do życia, z racji braku pracy, zwraca się o pomoc do MGOPS.
Przyczynami warunkującymi bezrobocie są m. in. niedostateczne kwalifikacje zawodowe, brak
chęci do pracy, niezaradność życiowa. Skutkami natomiast brak środków do życia, popadanie
w patologię, powielanie wzorców przez dzieci.
•

Niepełnosprawność

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych,
czyli czynnego udziału w życiu społeczeństwa, z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia
sprawności organizmu danej osoby, powodującej przede wszystkim niezdolność do pracy.
W Polsce obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi ustawami
i prowadzone przez różne instytucje: do celów rentowych – prowadzone przez lekarzy
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orzeczników ZUS, komisje lekarskie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub komisje
lekarskie podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych, do celów pozarentowych – prowadzone przez zespoły do
spraw orzekania o niepełnosprawności osób do 16 roku życia lub o stopniu niepełnosprawności
pozostałych osób, na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób

niepełnosprawnych.

niepełnosprawność

prawna.

Niepełnosprawność
Orzeczenie

potwierdzona

ustalające

orzeczeniem

niepełnosprawność

lub

to

tzw.

stopień

niepełnosprawności stanowi podstawę do ubiegania się o pomoc przewidzianą w ustawie
rehabilitacyjnej oraz do przyznania ulg i uprawnień na podstawie innych przepisów, np. zniżek
komunikacyjnych, odliczeń podatkowych. Natomiast niepełnosprawność biologiczna to
subiektywne odczuwanie przez konkretną osobę ograniczenia wykonywania podstawowych dla
danego wieku czynności przy braku orzeczenia. Osoby, które nie ukończyły 16 lat, są zaliczane
do niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną
o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej,
długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im
całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób
przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. W stosunku do osób, które
ukończyły 16 lat, orzeka się o jednym z trzech (znaczny, umiarkowany i lekki) stopni
niepełnosprawności. Do stopnia znacznego zalicza się osobę niezdolną do pracy albo zdolną do
pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych,
stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej
egzystencji. Stopień umiarkowany orzeka się wobec osoby niezdolnej do pracy albo zdolnej do
pracy jedynie w warunkach pracy chronionej albo wymagającej czasowej lub częściowej
pomocy w celu pełnienia ról społecznych. Do lekkiego zalicza się osobę, u której nastąpiło
istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu ze zdolnością, jaką wykazuje
osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną
i fizyczną, albo występują u niej ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się
kompensować dzięki wyposażeniu w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki
techniczne. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności danej
osoby nie wyklucza możliwości zatrudnienia jej przez pracodawcę, który nie zapewnia
warunków pracy chronionej, ale Państwowa Inspekcja Pracy zezwoliła na przystosowanie przez
niego stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. O niepełnosprawności lub
zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności orzekają powiatowe
i wojewódzkie (odwoławcze) zespoły orzekające o niepełnosprawności. Sytuacja osób
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niepełnosprawnych jest trudna. Niepełnosprawni fizycznie mają olbrzymie trudności m.in.: ze
swobodnym poruszaniem się, samoobsługą, dostępnością do fachowej opieki medycznej
i rehabilitacji, niemożnością edukacji na miarę swoich możliwości i predyspozycji (bariery
architektoniczne w mieszkaniach i budynkach użyteczności publicznej, brak środków
komunikacji). Bariery te nie tylko utrudniają, ale wręcz uniemożliwiają osobom
niepełnosprawnym uczestnictwo w normalnym życiu. Największym jednak problemem dla
ludzi niepełnosprawnych są czynniki psychologiczne i społeczne – trudność w akceptacji
samego siebie i swoich schorzeń oraz brak zrozumienia ze strony ludzi zdrowych.
Niepełnosprawność członka rodziny bardzo często prowadzi do pogorszenia kondycji
finansowej rodziny z uwagi na duże wydatki, na leczenie i rehabilitacje. Dlatego też rodziny
takie zwracają się o pomoc do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
•

Bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa
domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego, jako dysfunkcja może być podstawą do udzielania
pomocy rodzinie. W teorii pracy socjalnej brak jest definicji tego problemu. Jednak z praktyki
pracy socjalnej wynika, że do tej kategorii możemy zaliczyć rodziny które: -nie potrafią
zaspokoić podstawowych potrzeb dzieci,- nie potrafią skutecznie oddziaływać wychowawczo
na swoje dzieci,- nie posiadają podstawowych umiejętności życiowych takich jak:
przygotowanie posiłku, utrzymanie w czystości mieszkania - nie potrafią gospodarować
posiadanymi zasobami i środkami,- ze względu na wiek, wykształcenie i sytuację rodzinną -nie
potrafią załatwić swoich spraw. Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem
wychowawczym w życiu dziecka. Zaburzona struktura rodziny ujemnie wpływa na sytuację
dziecka i jego więź z rodziną. Rodziny mające trudności opiekuńczo–wychowawcze
w większości przypadków mają również inne dysfunkcje: niepełnosprawność umysłową
rodziców, uzależnienie, występowanie przemocy domowej, problemy w pełnieniu ról
rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych, niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa
domowego, problemy wychowawcze dzieci występujące w domu i szkole. Rodzina
dysfunkcyjna nie jest w stanie spełnić swoich podstawowych zadań: nie realizuje właściwie
funkcji opiekuńczo –wychowawczych , nie zaspakaja potrzeb materialnych i duchowych oraz
nie przekazuje właściwych społecznie wzorów postępowania. Rodziny te często korzystają
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z pomocy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie poprzez objęcie
współpracy z asystentem rodziny.
Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Bezradność może być
wynikiem splotu wielu problemów takich jak: niewłaściwe przekazywanie tradycji kulturowych
i rodzinnych, ubożenie rodzin, czy też bezrobocie. Na terenie gminy Działoszyn rodziny
wykazujące bezradność to głównie rodziny nie posiadające dochodów lub niegospodarne, bez
świadomości i umiejętności przystosowania się . Zdarza się, że w tych rodzinach nadużywa się
alkohol.
•

Problemy ludzi starszych

Przy powszechnym zjawisku występowania procesu starzenia się społeczeństwa, problem
opieki nad osobami starszymi staje się coraz poważniejszy. Niekorzystnym zjawiskiem jest
również liczba osób całkowicie samotnych. Osobom takim należy zagwarantować dostępność
do usług bytowych, urzędowych, mieszkaniowych oraz intelektualnych i zdrowotnych.
W gminie Działoszyn ludzie starsi mają zapewniony dostęp do odpowiedniego zaplecza
zdrowotnego, brakuje natomiast domu opieki oraz innych form opieki domowej dla osób
samotnych. Osoby starsze, schorowane z terenu gminy mogą zostać skierowane do najbliższego
DPS w Bobrownikach czy DPS w Sieradzu. Ludzie starsi i samotni potrzebują szczególnego
rodzaju wsparcia –jak najdłuższego utrzymania ich we własnym środowisku. Należy
podejmować działania, które ułatwiają im życie, a także wydłużają okres ich samodzielności
społecznej. Na terenie gminy nie ma miejsc, gdzie osoby starsze mogłyby się spotkać oraz
brakuje liderów, animatorów, którzy zajęli by się tą grupą społeczną.
Na podstawie poniższych danych można określić, jaki odsetek ludności korzysta z systemu
pomocy społecznej. Źródłem tych danych są sprawozdania roczne z udzielonych świadczeń
pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach, z roku 2018 i 2019. Na podstawie
dochodów, rodziny kwalifikują się do świadczeń socjalnych, tym samym nie przekraczając
ustawowych kryteriów dochodowych uprawniających do ich pobierania.
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x
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29.09
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33.52
75

187
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148

zł

specjalne

Posiłek

140

18
865

40.87
6,00

6,00

74

322

131

zł

13
667

35.16
0,00
zł

Tabela 30 - Liczba osób starszych korzystających ze wsparcia finansowego
w gminie Działoszyn.
Źródło: opracowanie własne
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Powyższe dane pokazują, że liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej utrzymuje się
mniej więcej na tym samym poziomie, nie mniej jednak dane te nie wskazują rzeczywistej liczby
rodzin ubogich w gminie. Wiele świadczeń może być zakwalifikowanych do innego kryterium.
Brak środków do życia i niemożność utrzymania rodziny spowodowana jest wieloma
czynnikami, np. bezrobociem, bezradnością w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego
czy alkoholizmem członka rodziny. Z pewnością też nie wszystkie rodziny żyjące poniżej
minimum socjalnego zgłaszają się po pomoc z różnych przyczyn np. niewiedzy, wstydu, dumy.
Jednym z wyznaczników konieczności pomocy dla mieszkańców gminy jest objęcie programem
„Posiłek w szkole i w domu” dzieci z ubogich rodzin. Celem Programu jest ograniczenie
zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się
w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim
poziomem

bezrobocia

i

ze

środowisk

wiejskich

oraz

osób

dorosłych,

w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
•

wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,

•

poprawy poziomu życia rodzino niskich dochodach,

•

poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

•

kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

MGOPS realizując program wspomaga dożywianie dzieci w szkołach. Poza szkołami gmina nie
prowadzi dożywiania, pozostałym osobom wypłacane są zasiłki celowe. Środki na dożywianie
pochodzą ze środków na zadania własne oraz z dofinansowania.
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ROZDZIAŁ III ANALIZA SWOT
Celem analizy SWOT jest diagnoza oraz wskazanie głównych problemów i zagadnień
strategicznych. Stanowi ona przydatną pomoc podczas oceny zasobów własnych, a także
wpływu otoczenia na dany problem. Jest efektywną metodą rozpoznania słabych i silnych stron
organizacji, a także analizowania szans i zagrożeń, które stoją przed działaniami społecznymi
gminy. Na analizę SWOT składają się cztery kategorie elementów strategicznych:

Pozytywne

wewnętrzne

zewnętrzne

{
{

Negatywne

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

SZANSE

ZAGROŻENIA

mocne strony - czynniki wewnętrzne, pozytywne- są to dobre strony teraźniejszości.
Zgromadzenie wszystkich zalet w jednym miejscu, którymi dysponuje Gmina Działoszyn, ma
na celu ukazanie cech pomocnych w rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez działania
władz samorządowych, jak również lokalnej społeczności i podmiotów, które działają na jej
terenie.
słabe strony - czynniki wewnętrzne, negatywne- Obejmują one realnie istniejące słabości
czynników wewnętrznych, tzn. lokalizacja , warunki, gospodarka, które hamują rozwój Gminy
w kontekście walki z problemami społecznymi. Jest to obiektywna ocena danych problemów,
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mająca na celu ustalenie hierarchiczności potrzeb i znalezienie takiej strategii, która pozwoli
usunąć dane słabości.
szanse - czynniki zewnętrzne, pozytywne- Stanowią pewnego rodzaju zjawiska oraz czynniki,
które przy odpowiednich warunkach mają szanse, aby mieć wpływ na powodzenie
w rozwiązywaniu problemów społecznych Gminy Działoszyn.
zagrożenia - czynniki zewnętrzne, negatywne- Są to pewnego rodzaju przeszkody, które stoją
na drodze działań władz samorządu terytorialnego oraz całej lokalności społecznej, dążącej do
rozwiązania wszelkich problemów społecznych w Gminie Działoszyn. Mimo wszystko
świadomość zagrożeń, stanowiących barierę w działaniach, pozwala na zapobieganie złym
czynnikom.
Analiza SWOT rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Działoszyn
MOCNE STRONY
• dobra identyfikacja problemów społeczności
lokalnej;

SŁABE STRONY
• słabe zaangażowanie społeczne
i zawodowe mieszkańców;

• zaangażowanie pracowników Gminy Działoszyn; • niewystarczająca oferta socjalna na
• działalność placówek oraz organizacji na rzecz
osób potrzebujących;

rzecz rodzin;
• niska świadomość społeczności

• dostęp do bezpłatnych porad specjalistycznych;

lokalnej w zakresie wspierania

• wykwalifikowana kadra pomocy społecznej;

rodzin;

• znajomość środowiska lokalnego przez
pracowników samorządowych;
• współpraca samorządu gminnego ze
środowiskiem lokalnym;
• ogólnie dostępne różne formy wsparcia
w zakresie bezrobocia, ubóstwa, uzależnień,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych
problemów dotykających mieszkańców Gminy
Działoszyn;

• niska wiedza społeczności na temat
poradnictwa specjalistycznego;
• niskie zaangażowanie mieszkańców
w życie kulturalne Gminy
Działoszyn.
• niechęć zwiększania kwalifikacji
przez osoby długotrwale bezrobotne;
• brak nowych mieszkań dla młodych
rodzin;
• wysokie koszty mieszkań oraz
czynszów;
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• realizowanie różnorodnych projektów
i programów mających na celu rozwiązywanie

• nieodpowiednie zagospodarowanie
czasu dzieci i młodzieży;

problemów społeczności lokalnej;
• oferta asystentury rodziny w Gminie Działoszyn;
SZANSE
• dobre obeznanie społeczne władz
samorządowych;
• większa świadomość społeczna na temat form
spędzania wolnego czasu;
• pozytywne efekty w związku ze zwalczaniem
uzależnień;
• możliwe pozyskiwanie środków unijnych na

ZAGROŻENIA
• trudności w pozyskiwaniu sponsorów
w związku z realizowanymi
projektami i programami;
• bezrobocie osób młodych;
• uzależnienie rodzin od pomocy
społecznej;
• wzrost konfliktów międzyludzkich;

rzecz walki z problemami społeczności lokalnej; • roszczeniowa postawa osób i rodzin,
• szkolenia zwiększające efektywność działań
pracowników samorządowych;
• prowadzenie procedur „Niebieskiej Karty”;

które objęte są pomocą społeczną;
• marginalizacja osób długotrwale
bezrobotnych;

• dzięki dostępowi do mediów społecznościowych, • opuszczanie miejsca zamieszkania
zwiększyć się mogą szanse na dotarcie do
większej ilości odbiorców na temat różnego
rodzaju projektów lub programów realizowanych

przez osoby młode i wykształcone;
• bierna postawa rodzin zmagających
się z problemami życiowymi;

przez Gminę Działoszyn;
Tabela 31 - Przedstawia rozwiązywanie problemów społecznych w Gminie Działoszyn.
Źródło: opracowanie własne

Reasumując, analiza SWOT jest niezbędną metodą pozwalającą określić priorytety
w działaniach zmierzających do rozwiązywania problemów społecznych Gminy Działoszyn.
Identyfikuje mocne i słabe strony, a także bada szanse oraz zagrożenia, jakie stoją przed polityką
społeczną w Gminie Działoszyn.
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ROZDZIAŁ IV MISJA, CELE I ZADANIA STRATEGII
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH
W Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przedstawiono najistotniejsze
założenia polityki społecznej Gminy na najbliższe lata. Zostały one ujęte w formie misji, celów
strategicznych, i zadań.
Misja wskazuje fundamentalny cel polityki społecznej w Gminie Działoszyn, wokół którego
powinny kumulować się działania lokalnych instytucji publicznych, środowisk i organizacji
społecznych. Misja powinna oddawać ambicje mieszkańców i stanowić motyw integracji
lokalnej społeczności wokół podstawowych spraw służących długookresowemu rozwojowi
społecznemu gminy. Misja to obwieszczenie będące podstawą podtrzymywania istniejących
i budowania nowych, silnych więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami gminy oraz ich
różnymi promotorami.
Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest innowacja istoty życia
mieszkańców poprzez gwarancję bezpieczeństwa socjalnego, dążenie do centralizacji
społecznej oraz formułowanie równych szans rozwoju społecznego wszystkim mieszkańcom.
Rozwiązania nanoszone przy współpracy z okolicznymi partnerami służyć mają likwidacji
sceptycznych zjawisk społecznych oraz cyklicznemu rozwojowi całej gminy. Proponowana
misja zakłada stworzenie złożonego i zintegrowanego wsparcia, który pobudza do
wprowadzania nowych rozwiązań wspomagających rozwój szeroko rozumianej pracy socjalnej
oraz dynamizacji środowiska lokalnego.
Wizja rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Działoszyn została stworzona
w oparciu o dialektykę sytuacji społecznej oraz diagnozę obszarów strategicznych
(problemowych). Skorelowana została z wizją Miasta i Gminy ,,jako miejsce, które zapewnia
warunki różnokierunkowego rozwoju, zwłaszcza godziwego życia: GMINA DziałoszynPRZEDSIĘBIORCZA, ROLNICZA, PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW.
W tym stanie rzeczy Wizja społecznej miary rozwoju gminy, w zakresie rozwiązywania
problemów społecznych jest sprecyzowana następująco: Gmina Działoszyn jest miejscem
energicznie rozwijającym się, o wysokim formacie jakości życia, przyjaznym mieszkańcom,
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z chwytliwością do wysokiej jakości usług społecznych oraz warunkami korzystnymi
podnoszeniu poziomu lokalnego funduszu społecznego.
Proces zrównoważonego i harmonijnego rozwoju gminy wymaga od władz i podmiotów
lokalnych umiejętności rozpoznawania zagrożeń, zapobiegania nim, eliminacji dysproporcji
w życiu społecznym i gospodarczym oraz tworzenia zaspokojenia stale rosnących potrzeb.
Możliwe jest to, gdy zarządzanie gminą wynika ze sformułowanego planu strategicznego,
w którym określone są cele, programy i zadania.
Cele strategiczne, stanowiąc ramy zrównoważonego rozwoju gminy, muszą zapewnić
maksymalną efektywność gospodarczą, możliwie najwyższy poziom warunków bytowych
i konsumpcji oraz takie użytkowanie zasobów, aby zapewnić ciągłość istnienia gminy.
Formułowanie celów jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, koniecznością zaspokojenia
tych potrzeb oraz

tworzenia optymalnych warunków dla harmonijnego rozwoju,

z uwzględnieniem hierarchii tych celów i pilności ich realizacji. Dlatego też formułuje się cele
możliwe do zrealizowania, a na ich podstawie wyznacza zadania. Głównym warunkiem
urzeczywistnienia sformułowanych celów jest przygotowanie planu działania, czyli określenie
konkretnych zadań, a także stałe zaangażowanie samorządu terytorialnego oraz innych
podmiotów w realizację zadań służących rozwojowi. Ponadto, należy określić ramy czasowe
oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań. Problemem pozostaje nadal
niewystarczająca ilość środków finansowych, co prowadzi jedynie do realizowania celów
priorytetowych o znaczeniu strategicznym. Analiza celów polega zatem na opisaniu przyszłej
sytuacji, która zaistnieje, gdy zostaną rozwiązane najważniejsze zidentyfikowane problemy
w gminie, przy uwzględnieniu lokalnych zasobów i możliwości ich wykorzystania. Analiza ta
prowadzi do określenia stanu, jaki się chce osiągnąć.
Aby w pełni zdiagnozować główne problemy społeczne, przeprowadzono ankietę, skierowaną
do mieszkańców Gminy Działoszyn. Do badań przeprowadzonych w Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych wykorzystano narzędzie badawcze, jakim był
kwestionariusz ankietowy. Ankieta przeprowadzona była z anonimową grupą respondentów.
Kwestionariusz dostępny był w sekretariacie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działoszynie i na stronie internetowej www.mgopsdzialoszyn.pl, oraz w Punkcie Obsługi
Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn. Kwestionariusz składał się z metryczki:
osoby były badane pod względem płci, kategorii wiekowej, wykształcenia, miejsca zatrudnienia,
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liczby osób składających się na gospodarstwo domowe oraz jaki mają związek
z terenem gminy Działoszyn.
W badaniach dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Działoszyn wzięło udział 104 osoby badane. Kobiety - 66, natomiast mężczyźni - 38. Poniższy
wykres przedstawia podział procentowy ze względu na płeć.

37%
kobiety
63%

mężczyźni

Wykres 17 - Liczba respondentów biorących udział w ankiecie dotyczącej gminnej strategii
z podziałem na płeć.
Źródło: opracowanie własne

Wykres ukazuje, iż w badaniu brało udział więcej respondentek – 63%, natomiast respondentów
- 37% badanych.
Podział wiekowy był dzielony na pięć kategorii. Osoby mogące wziąć udział a ankiecie musiały
mieć ukończone 15 lat. Poniższy wykres przedstawia ilość procentową biorących udział osób w
badaniu ze względu na wiek.
0.50%

0,413

0.40%

0,308

0.30%
0.20%
0.10%

0,135
0,038

0,106

0.00%
15- 17 lat

18- 25 lat

26- 45 lat

46- 60 lat

61 lat i
powyżej

Wykres 18 - Wiek respondentów biorących udział w ankiecie dotyczącej gminnej strategii.
Źródło: opracowanie własne

101

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2028

Z wykresu wynika iż najwięcej respondentów badanych to były osoby w wieku od 26 do 45 lat
- 41,3%. Najmniej osób przebadanych w kategorii wiekowej 15-17 lat wynosiła 3,8%.
Kolejny wykres przedstawia badanych respondentów ze względu na wykształcenie.

wyższe

0,385

średnie

0,298

zawodowe
gimnazjalne
podstawowe

0,192
0,048
0,067

0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% 0.40% 0.45%

Wykres 19 - Wykształcenie respondentów biorących udział w ankiecie dotyczącej
gminnej strategii.
Źródło: opracowanie własne

Najwięcej osób biorących udział w badaniu miało wykształcenie wyższe- 38,50% oraz średnie
29,80%. Najmniej brało udział respondentów w badaniu mających wykształcenie gimnazjalne4,80% i wykształcenie podstawowe 6,70%.
Miejsce zatrudnienia podzielono na 8 kategorii.
instytucja publiczna

przedsiębiorstwo prywatne

własna działalność gospodarcza

podmioty ekonomii społecznej

rolnik

emeryt/rencista

uczeń/student

osoba bezrobotna

10%
0%

10%

11%

8%

10%

20%
31%

Wykres 20 - Miejsce zatrudnienia respondentów biorących udział w ankiecie
dotyczącej gminnej strategii.
Źródło: opracowanie własne
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Jak wynika z wykresu, największa liczba respondentów, biorących udział w badaniu zatrudniona
jest w instytucji publicznej (rządowej, samorządowej) - ok.30,76%, jako pracownik
w przedsiębiorstwie prywatnym zatrudnionych jest 20,19% respondentów. Uczniów/studentów
biorących udział w badaniu było 11,53%, emerytów/rencistów- 10,57%, osób bezrobotnych9,61%, rolników- 9,61%, osób prowadzących własną działalność gospodarczą- 7,69%. Żaden
z respondentów nie jest zatrudniony jako podmiot ekonomii społecznej.
Poniższy wykres przedstawia liczbę osób składającą się na gospodarstwa domowe
respondentów.
40
30
20
10
0
jedna

dwie

trzy

cztery

pięć

sześć i powyżej

Wykres 21- Liczba osób w gospodarstwie domowym respondentów biorących
udział w ankiecie dotyczącej gminnej strategii
Źródło: opracowanie własne

Największa liczba badanych prowadzi czteroosobowe gospodarstwa domowe - 35,57%,
natomiast najmniej respondentów prowadzi sześcioosobowe gospodarstwa domowe i powyżej
- 4,80%.
Ostatni wykres ukazuje związek respondentów z terenem Gminy Działoszyn.

miejsce zamieszkania

14%
86%

0%
0%

miejsce pracy

0%

miejsce wypoczynku
miejsce prowadzenia firmy
wizyta w rodzinie/opieka nad dzieckiem

Wykres 22 - Związek z terenem Gminy Działoszyn respondentów biorących
udział w ankiecie dotyczącej gminnej strategii.
Źródło: opracowanie własne
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Zdecydowana większość respondentów- 85,57%, mieszka na terenie Gminy Działoszyn,
a 14,42% badanych jest zatrudnionych na terenie Gminy.
Ankieta składała się z 16 pytań jednokrotnego jak i maksymalnie trzykrotnego wyboru
odpowiedzi. Dotyczyła ona problemów społecznych mieszkańców gminy Działoszyn
tj. przyczyn ubóstwa, problemów ludzi starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobocia,
zjawiska przemocy, uzależnienia.
Pierwsze pytanie znajdujące się w ankiecie miało charakter ogólny, jego celem było uzyskanie
informacji, jakie według respondentów są główne problemy społeczne mieszkańców Gminy
Działoszyn.
Wykres przedstawia główne problemy społeczne mieszkańców Gminy Działoszyn (wynik w %)

0,2056

0,1169

0,1088

0,133

0,1209
0,1088

0,0645
0,0645

0,0766

Wykres 23 - Problemy społeczne mieszkańców gminy według respondentów biorących
udział w ankiecie dotyczącej gminnej strategii.
Źródło: opracowanie własne

Najwięcej osób ankietowanych 20,56 % uważa, iż ubóstwo jest jednym z głównych przyczyn
problemów społecznych w Gminie Działoszyn. Najmniej osób 6,45 % uważa, że niepełnosprawność jak i przemoc w rodzinie nie są, aż takimi problemami społecznymi na terenie
Gminy Działoszyn.
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CEL STRATEGICZNY 1:
ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
Rodzina jest podstawową komórką, która powinna zaspokoić potrzeby każdego z jej członków.
Jest miejscem, gdzie człowiek wchodzi w podstawowe dla siebie związki z innymi ludźmi, uczy
się bliskości emocjonalnej. Podstawą do życia jest zaspokojenie potrzeb fizjologicznych
i biologicznych, powinna je gwarantować rodzina. Rodzina wywiera istotny wpływ na
kształtowanie się postaw, aspiracji i systemów wartości. Nieprawidłowe funkcjonowanie
rodziny, błędne lub złe wypełnianie ról społecznych powoduje jej destrukcje a następnie
przekazanie złych wzorców, z którymi identyfikują i utożsamiają się dzieci. W rodzinach
dotkniętych dysfunkcją często występują u dzieci kłopoty z nauką, problemy wychowawcze, aż
do wkraczania na drogę konfliktu z prawem.
Niedostateczny rozwój aktywnych form wsparcia dla osób zagrożonych dezintegracją społeczną
i zawodową może prowadzić do ich społecznego wykluczenia. Dużym utrudnieniem
w prowadzeniu aktywnej pomocy społecznej jest niewielka ilość organizacji pozarządowych
obejmująca swym zasięgiem teren Gminy . Aktywizacja społeczności lokalnej dla rozwiązania
trudnych problemów stanowi ważne i trudne wyzwanie dla pomocy społecznej.
Aby szerzej przeanalizować cel, respondenci biorący udział w ankiecie odpowiedzieli na
pytania związane z rodziną. Dzięki udzielonym odpowiedziom, Gmina Działoszyn może podjąć
odpowiednie kroki, w celu poprawy sytuacji rodzin na jej terenie.
Pytanie 2. brzmiało: Czy zdaniem Pana/Pani na terenie Gminy Działoszyn mieszkają
rodziny ubogie?
Według odpowiedzi badanych, prawie każdy zna nieliczne rodziny ubogie bo 36,53%
respondentów tak odpowiedziało, natomiast 31,73% ankietowanych zna wiele takich rodzin.
Zaledwie nie całe 2% osób ankietowanych nie słyszało o takich rodzinach.
Pytanie 10. brzmiało: Czy w Pana/Pani najbliższym otoczeniu istnieje zjawisko przemocy
domowej?
38,46% respondentów odpowiedziało, iż tylko słyszało o takich rodzinach, 33,65% osób zna
nieliczne takie rodziny, 14,42% badanych nie słyszało o takich rodzinach, natomiast 12,5% zna
wiele takich rodzin.
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Na pytanie 11. Jakie są według Pana/Pani przyczyny przemocy domowej? 34,48%
odpowiedziało, iż najczęstszą przyczyną są wszelkiego rodzaju uzależnienia. 18,96%
respondentów odpowiedziało, iż przyczyną jest także nieumiejętność radzenia sobie
z problemami wychowawczymi. Ponad 16% uważa, iż wpływ na przemoc domową mają wzorce
pokoleniowe przemocy. Najmniejsza liczba badanych odpowiedziała iż przyczyną jest zazdrość
(12,93%), choroba psychiczna (10,72%) oraz brak pracy (6,46%).
Osoby biorące udział w badaniu odpowiedziały na pytanie 12. Jakie działania Pana/Pani
zdaniem byłyby najskuteczniejsze wobec ofiar przemocy domowej, następująco: 26,76%
osób twierdzi, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie dostępności poradnictwa
prawnego i psychologicznego; leczenie uzależnień (26,29%), uczestnictwo w grupach wsparcia
(18,77%), rozpowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy, organizowanie
ogólnodostępnych akcji społecznych (10,32%).
Ostatnim pytaniem w ankiecie, dotyczącym rodziny było pytanie 16. Jakie działania należy
prowadzić w rodzinach zmagających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi?
Większość odpowiedziała, iż powinna być szersza oferta spędzania czasu wolnego czasu dla
rodzin- 31,10%. 26,79% badanych twierdzi, że pomocny okazałby się rozwój poradnictwa
specjalistycznego dla rodzin, 21,05% respondentów odpowiedziało, iż pomoc asystenta rodziny
zniwelowałaby problemy opiekuńczo-wychowawcze, wielu uważa (20,57%), iż system ulg
w usługach gminnych dla rodzin wielodzietnych przyczyniłby się do poprawy sytuacji rodzinnej;
jedna osoba uważa, iż powinno się organizować bezpłatne zajęcia dla dzieci ubogich oraz
korepetycje w szkole.
W związku z odpowiedziami respondentów stworzono cele szczegółowe:
CELE SZCZEGÓŁOWE:
•

Skuteczne wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji rodzicielskiej

•

Stworzenie systemu informacji o potrzebach i formach pomocy dla osób wykluczonych

•

Poprawa warunków życia dzieci i osób z rodzin patologicznych, w tym zapobieganie
przemocy domowej

•

Poprawa warunków życia osób uzależnionych poprzez system poradnictwa i pomocy
w leczeniu

•

Wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
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ZADANIA:
•

Prowadzenie kompleksowego i długookresowego programu wsparcia rodzinie w jej
funkcjach wychowawczych, opiekuńczych i socjalnych

•

Pomoc materialna i rzeczowa rodzinom wymagającym wsparcia, w tym min. pozyskiwanie
nieodpłatne różnego rodzaju rzeczy i artykułów gospodarstwa domowego (meble, AGD,
domowy, odzież m.in.).

•

Stworzenie możliwości korzystania przez dzieci i rodziców z pomocy prawnej,
psychologicznej.

•

Promowanie i wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez zwiększenie członkom tych rodzin
dostępności do różnorodnych dóbr i usług.

•

Świadczenie pomocy rodzinom mającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez asystenta rodziny lub pracownika socjalnego

•

Edukowanie rodzin w zakresie racjonalnego gospodarowania budżetem domowym

•

Udzielenie pomocy w formie posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności oraz
w formie rzeczowej

•

Udzielenie pomocy finansowej dzieciom w rodzinach dotkniętych różnymi dysfunkcjami
m.in. stypendia, dopłata do różnych form wypoczynku typu kolonie, wycieczki szkolne
m.in.

•

Promowanie różnych form integracji oraz programów wspierających rodziny objętych
pomocą społeczną w prawidłowym wypełnianiu ról wychowawczo-opiekuńczych.

•

Nawiązanie

partnerstwa

o

zasięgu

lokalnym

w

zakresie

wsparcia

rodzin

będących

w sytuacji kryzysowej.

•

Realizacja programów zwiększających możliwości dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych do korzystania z szerszego dostępu do edukacji, wypoczynku
i rekreacji, kultury i sportu

•

Prowadzenie

programów

profilaktycznych

dotyczących

różnorodnych

zagrożeń

społecznych m.in.: alkohol, narkotyki, cyberprzemoc, handel ludźmi, sponsoring, przemoc
m.in., które bezpośrednio lub pośrednio mogą prowadzić do uzależnienia
CEL STRATEGICZNY 2 :
ZAPEWNIENIE POMOCY I POPRAWY WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA OSÓB
STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
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Aby bardziej zrozumieć potrzeby osób starszych oraz niepełnosprawnych, osoby badane
odpowiadały na pytania związane z tymi grupami społecznymi.
Na pytanie 4. Jakich problemów według Pana/Pani najczęściej doświadczają osoby starsze?
respondenci odpowiedzieli następująco: Najwięcej osób- 28,7% twierdzi, iż problemy
finansowe są najczęstszym problemem osób starszych, 26,85% zaznaczyło odpowiedź, iż
samotność ma wpływ na problemy seniorów, 23,14% uważa, iż brak opieki ze strony rodziny
powoduje trudności tym osobom, według 17,12% brak opieki medycznej powoduje problemy,
najmniej osób, bo 4,16% odpowiedziało, że brak ofert spędzania czasu wolnego dla osób
starszych negatywnie wpływa na ich życie codzienne.
Kolejnym pytaniem w ankiecie, dotyczącym osób starszych było pytanie 5. Jakie działania
umożliwiłyby osobom starszym pełniejszy udział w życiu społecznym na terenie Gminy
Działoszyn? Najczęściej zaznaczaną odpowiedzią- 28,09% było to, iż profilaktyka zdrowotna
dla osób starszych byłaby najlepszym rozwiązaniem, aby osoby starsze mogły bardziej
integrować się społecznie. 26,66% uważa, że przyczynić się do tego mogłoby zwiększenie
dostępu do opieki medycznej, rehabilitacji i pomocy społecznej. Natomiast 18,57% twierdzi, że
większe uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych miałoby duży wpływ
na ich udział w życiu społecznym. Rozszerzenie wolontariatu wobec osób starszych, jest według
14,76% badanych dobrym rozwiązaniem dla tego problemu. Najmniej respondentów- 11,42%
uważa, że organizowanie imprez dla seniorów mogłoby się przyczynić do ich pełniejszego
funkcjonowania w społeczeństwie.
Kolejne dwa pytania poświęcone były osobom niepełnosprawnym. Pytanie 6. ankiety brzmiało:
Jakich problemów według Pana/Pani najczęściej doświadczają osoby niepełnosprawne?
Według 22,86% respondentów, bariery architektoniczne są największym problemem
dotykającym osoby niepełnosprawne. Brak akceptacji w środowisku, jest dla 21,97% jednym z
głównych problemów takich osób, 16,14% badanych zaznaczyło odpowiedź, iż utrudniony
dostęp do placówek rehabilitacyjnych sprawia duże problemy niepełnosprawnym osobom.
Problemy finansowe, według 15,24% ankietowanych również mają na to wpływ. 13%
odpowiedziało, że problemy natury psychologicznej również dostarczają trudności osobom
niepełnosprawnym w codziennym życiu. Najmniej respondentów- 10,76% uważa, że to brak
ofert pracy jest problemem tych osób.
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Na pytanie 7. Jakie działania ułatwiłyby osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział
w życiu społecznym na terenie Gminy? Respondenci odpowiedzieli następująco: 23,91%
uważa, że większa liczba ofert pracy przyczyniłaby się do pełniejszego udziału w życiu
społecznym, likwidacja barier architektonicznych, jest dla 18,69% osób dobrym rozwiązaniem
dla tego problemu, 17,82% zaznaczyło odpowiedź, że przyczynić do tego mogłoby się
utworzenie bezpłatnego punktu wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, 17,39% uważa, że
zapewnienie wczesnej diagnostyki medycznej wpłynęłoby pozytywnie na życie społeczne osób
niepełnosprawnych. Zapewnienie równych szans w dostępie do edukacji, kultury i sportu tym
osobom, jest według 12,6% respondentów wpływowym czynnikiem na funkcjonowanie osób
niepełnosprawnych w społeczeństwie. 9,56% ankietowanych, uważa, że zapewnienie
większego dostępu do usług opiekuńczych przyczyniłoby się do pełniejszego udziału w życiu
społecznym.
Wobec powyższych odpowiedzi respondentów stworzono cele szczegółowe.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
•

Rozwój środowiskowych form opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz
wolontariatu

•

Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych.

•

Zwiększenie dostępności niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób w podeszłym
wieku.

•

Rozwój placówek wsparcia i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.

•

Podnoszenie świadomości społeczeństwa o potrzebach i problemach ludzi starszych
i niepełnosprawnych

•

Stworzenie osobom niepełnosprawnym i starszym warunków do aktywnego uczestnictwa
w życiu społeczności lokalnej

ZADANIA:
•

Organizowanie wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, środowiskowego dla osób
starszych, chorych i niepełnosprawnych, w tym dzieci poprzez min. Rozwój
specjalistycznych usług opiekuńczych

•

Stworzenie warunków dla osób w wieku podeszłym umożliwiających im pełne
uczestnictwo w życiu społecznym gminy.

•

Diagnoza i monitoring sytuacji osób starszych oraz niepełnosprawnych i ich rodzin.
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•

Rozwijanie usług z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia oraz świadczeń socjalnych dla
osób starszych i niepełnosprawnych

•

Rozwój systemu wsparcia pozainstytucjonalnego na rzecz osób niepełnosprawnych,
seniorów oraz osób ubiegających się o miejsca w DPS, poprzez min.: tworzenie mieszkań
socjalnych z zapleczem usług opiekuńczych .

•

Realizacja przedsięwzięć wspomagających osoby starsze w samodzielnym zaspokajaniu
potrzeb, zmniejszających skalę ich uzależnienia od otoczenia i instytucjonalnej pomocy.

•

Tworzenie warunków umożliwiających włączenie potencjału rodziny, znajomych
i bliskiego otoczenia w działania wspierające osoby starsze i niepełnosprawne.

•

Wspieranie akcji promujących zdrowy styl życia oraz realizacja kampanii na rzecz
tworzenia warunków do rozwijania aktywności fizycznej i umysłowej osób w wieku
podeszłym.

•

Rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej dla osób starszych
i niepełnosprawnych.

CEL STRATEGICZNY 3:
PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, UBÓSTWU I WYKLUCZENIU
SPOŁECZNEMU
W celu uzyskania informacji, jak przeciwdziałać bezrobociu, ubóstwu oraz wykluczeniu
społecznemu zadano respondentom pytania na ten temat. Pytanie 3. brzmiało: Jakie są według
Pana/Pani przyczyny popadania w ubóstwo? 22,7% odpowiedziało, iż niechęć do pracy jest
najczęstszą przyczyną. 20,71% uważa, że brak pracy ma na to wpływ. Uzależnienia są według
17,52% główną przyczyną ubóstwa. 13,94% twierdzi, że jest to dziedziczenie ubóstwa. Brak
wsparcia ze strony najbliższych, jest według 7,96% czynnikiem popadania w ubóstwo. 7,56%
zaznaczyło odpowiedź, że wpływa na to niepełnosprawność. Brak wykształcenia, jest przyczyną
tego zjawiska według 5,97% badanych. 3,18% uważa, że wielodzietność przyczynia się do
ubóstwa w rodzinie. Jedna osoba z ankietowanych napisała, iż świadczenie wychowawcze 500+
pobierane z Ośrodka Pomocy Społecznej przez rodziny przyczynia się do ich ubóstwa.
Na temat bezrobocia zadano respondentom pytanie 9. Jakie kroki należałoby podjąć w celu
poprawy sytuacji osób bezrobotnych na terenie Gminy Działoszyn? Większość osób - 28,43%
zaznaczyło odpowiedź, iż powinno się organizować prace społecznie użyteczne, interwencyjne
i roboty publiczne. 27,45% uważa, że warto zwiększyć aktywności w poszukiwaniu pracy, tyle
110

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2028

samo respondentów zaznaczyło odpowiedź, że duże szanse na poprawę sytuacji osób
bezrobotnych mogą mieć różnego rodzaju szkolenia dotyczące możliwości podwyższenia
kwalifikacji zawodowych. Według 16,17% na terenie Gminy Działoszyn powinny być
korzystniejsze warunki do założenia własnej działalności. Jedna osoba uważa, że aby poprawić
sytuację osób bezrobotnych, najważniejsza jest przede wszystkim chęć podjęcia pracy przez
bezrobotnego.
Zapytano również ankietowanych o zdanie na temat uzależnień, które mają duży wpływ na
problemy społeczne w Gminie Działoszyn. Na pytanie 13. Jaka jest Pana/Pani zdaniem skala
problemu uzależnień na terenie Gminy Działoszyn? Większość osób - 43,26% odpowiedziało,
iż skala problemu jest wysoka, 34,61% uważa skale za średnią, 11,53% za niską, a 10,57%
odpowiedziało, że trudno powiedzieć.
Pytanie 14. brzmiało: Jakie są przyczyny występowania uzależnień na terenie Gminy?
Większość- 25% uważa, że rozpad rodziny najbardziej się przyczynia do występowania
uzależnień. 23,75% odpowiedziało, że to bezrobocie ma na to wpływ. 15% ankietowanych
uważa stres za przyczynę uzależnień, a 14,58% zaznaczyło samotność. 13,33% respondentów
odpowiedziało, że niedostosowanie społeczne prowadzi do nadużywania wszelkiego rodzaju
używek. Najmniej osób- 8,33% odpowiedziało, że to niepełnosprawność jest przyczyną.
Poniżej przedstawiono cele szczegółowe, których zadaniem jest przeciwdziałanie zjawiskom
bezrobocia, ubóstwa i wykluczeniu społecznemu.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
•

Prowadzenie działań aktywizujących osoby bezrobotne

•

Rozwój wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych bezrobociem

ZADANIA:
•

Wspieranie działań i programów aktywizacji zawodowej, pokonywaniu bezradności
społecznej klientów pomocy społecznej

•

Zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych.

•

Wzmocnienie partnerstwa instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy społecznej.

•

Wspieranie działań w zakresie pomocy prawnej lub psychologicznej dla osób
bezrobotnych.
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•

Budowanie i wzmacnianie kompetencji oraz zachowań społecznych u osób i rodzin
z problem bezrobocia.

•

Pobudzanie i wzmacnianie systemu motywacji oraz przekazywanie praktycznych
umiejętności w celu aktywnego poruszania się na rynku pracy.

•

Stworzenie grup wsparcia dla osób poszukujących zatrudnienia, motywowanie
bezrobotnych do podejmowania własnych inicjatyw.

•

Udzielanie osobom i rodzinom dotkniętym bezrobociem wsparcia finansowego
i rzeczowego.

•

Prowadzenie pracy socjalnej z bezrobotnymi, współdziałanie z Powiatem Urzędem Pracy.
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ROZDZIAŁ V ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Szczegółowe określenie wysokości planowanych środków na realizację Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych nie jest możliwe ze względu na długi okres
obowiązywania dokumentu, a także brak stałych, długookresowych źródeł finansowania.
Zakłada się, że źródłami finansowania lub współfinansowania przedsięwzięć przewidzianych
do realizacji Gminnej Strategii w Gminie Działoszyn na lata 2020 -2028 będą:
•

środki własne pochodzące z budżetu Gminy;

•

środki przekazane Gminie z budżetu państwa (dotacje);

•

środki funduszy krajowych

•

projekty systemowe i konkursowe w ramach środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Unii Europejskiej;

•

środki pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny.
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ROZDZIAŁ VI MONITORING, WDRAŻANIE, EWALUACJA,
WSKAŹNIKI REALIZACJI STRATEGII
Istotnym elementem realizacji każdej strategii jest systematyczne monitorowanie tego procesu.
Działania te dotyczyć powinny oceny postępu realizacji kluczowych działań strategii
w poszczególnych obszarach współpracy oraz stopnia osiągania celów szczegółowych
i strategicznych.
Mechanizmy monitorowania zapewniają gromadzenie informacji dotyczących właściwego
przebiegu realizacji działań rozwojowych w sposób ciągły. Cechą i zarazem zaletą monitoringu
jest właśnie ciągłość, dlatego stanowi on istotne narzędzie w procesie realizowania polityki
rozwoju. Umożliwia stałe obserwowanie zmian i szybkie reagowanie na zjawiska niezgodne
z założonymi celami i kierunkami działań. Obserwacja zmian powinna służyć świadomemu
i starannemu zarządzaniu oraz osiąganiu zaplanowanych efektów. Do głównych celów
systemów obserwacji przestrzeni (monitoringu) należy wymienić: określenie stopnia realizacji
przyjętych założeń dokumentów strategicznych, usprawnienie dostępu do informacji,
dostarczanie niezbędnych informacji do poprawnego i świadomego podejmowania decyzji
w sferze polityki rozwoju, identyfikację zmian w przestrzeni i możliwość ich porównywania,
koordynowanie opracowania innych dokumentów strategicznych i operacyjnych oraz
umożliwienie właściwej alokacji środków na rozwój regionów
Monitoring strategii
Monitoring polega na prowadzeniu w sposób ciągły obserwacji procesu realizacji Strategii,
w tym rezultatów jakie ona przynosi i jest ważnym elementem zarządzania rozwojem miasta.
Sprawnie funkcjonujący system monitoringu jest podstawowym warunkiem pozyskania
rzetelnych danych umożliwiających dokonanie oceny strategii, w której cele strategiczne będą
osiągane poprzez cele operacyjne z przypisanymi do nich zadaniami realizacyjnymi. Cele
strategiczne -wskaźnikiem realizacji będzie stopień osiągnięcia celów operacyjnych,
ewentualnie uzupełniony o wybrane dane. Cele operacyjne będą posiadały określone wskaźniki
produktu lub rezultatu, wyliczane w procesie monitoringu. Kluczowym zadaniem monitoringu
jest porównanie osiągniętych wartości wskaźników do ich wartości planowanych
(oczekiwanych) w odniesieniu do celów operacyjnych strategii. Ponadto istotnym elementem
procesu monitoringu będzie ocena stopnia realizacji (zaawansowania) zadań przypisanych do
poszczególnych celów operacyjnych. Uzupełnieniem oceny opartej na wskaźnikach oraz
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stopnia realizacji zadań mogą być cykliczne badania opinii mieszkańców, uzupełnione
konsultacjami społecznymi. System wskaźników będzie spójny i podporządkowany jako całość
monitorowaniu celów operacyjnych, a w konsekwencji strategicznych. Aby umożliwić sprawne
prowadzenie ewaluacji wskaźniki będą spełniały następujące kryteria:
•

mierzalność – wskaźniki powinny być możliwe do zmierzenia na odpowiednio wysokim
poziomie dokładności,

•

rzetelność – pomiar wskaźników powinien być dokonywany w sposób obiektywny, za
każdym razem na tych samych zasadach,

•

trafność – wskaźniki powinny odzwierciedlać rzeczywisty poziom realizacji celów, a więc
być dobrane, tak aby odzwierciedlać rzeczywiste wyniki działań,

•

dostępność – wskaźniki powinny być dostępne dla osób lub instytucji dokonujących
ewaluacji, ich pozyskanie powinno być proste i nie wymagać nadmiernych nakładów
finansowych ani czasowych.

Procedura monitorowania:
ZAKRES MONITORINGU
•

Pozyskiwanie i dokumentowanie danych.

•

Weryfikacja i gromadzenie danych.

•

Edycja wskaźników, zadań realizacyjnych i porównanie z wartościami planowanymi.

•

Prowadzenie badań opinii mieszkańców , opracowanie raportów.

ZAKRES EWALUACJI
•

Wnioskowanie na podstawie wskaźników monitoringu, stopnia zaawansowania zadań
realizacyjnych oraz badań opinii mieszkańców. Ewentualne przeprowadzenie dodatkowych
badań.

•

Udostępnienie wyników ewaluacji ( analiz wskaźnikowych, stopnia zaawansowania zadań
realizacyjnych, wniosków i rekomendacji).

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EWALUACJI
•

Weryfikacja i aktualizacja strategii.

•

Konsultowanie i akceptacja aktualizacji strategii.
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•

Realizacja strategii rozwoju miasta i gminy.

Ewaluacja Strategii
Ewaluacja ma na celu uzyskanie informacji czy osiągnięto zakładane rezultaty oraz czy
i w jakim stopniu pozwoliły one na realizację celów Strategii. Ewaluacja zakłada doskonalenie
działań podejmowanych w ramach Strategii, informację o efektach wdrażania Strategii oraz
uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z jej realizacją, wzrost jakości Strategii, a także
pogłębienie odpowiedzialności za wdrażanie Strategii wśród wszystkich zainteresowanych jej
funkcjonowaniem i efektami.
Ewaluację definiuje się jako badanie społeczno-ekonomiczne, realizowane w celu oceny
jakości i efektów wdrażanej strategii. Ocena taka dokonywana jest w oparciu o odpowiednie
kryteria (oparte o wytyczne Komisji Europejskiej):
•

trafność czy cele Strategii odpowiadają potrzebom beneficjentów (różnych grup
mieszkańców, przedsiębiorców, turystów)

•

efektywność czy działania w ramach realizacji projektu są racjonalne z ekonomicznego
punktu widzenia? Czy ponoszone koszty są proporcjonalne do osiąganych efektów

•

skuteczność czy wdrażanie działań w ramach Strategii przyczynia się do realizacji
założonych celów strategicznych

•

użyteczność czy realizacja Strategii przyczynia się do lepszego zaspokojenia potrzeb
beneficjentów i rozwiązywania zidentyfikowanych problemów czy beneficjenci faktycznie
korzystają z efektów działań, czy pojawiają się niepożądane, negatywne efekty uboczne
realizowanych działań

•

trwałość czy pozytywne skutki realizacji strategii mają charakter stały? Czy efekty działań
będą trwałe?

Ewaluacja polegała na analizie informacji uzyskanych z systemu monitoringu i badań opinii
mieszkańców. Kryteriami oceny realizacji strategii będą :
•

osiągnięty poziom wskaźników celów operacyjnych wpływających na realizację celów
strategicznych,

•

stopień zaawansowania realizacji zadań przypisanych do poszczególnych celów
operacyjnych,

•

poziom rozwiązywania problemów zidentyfikowanych w Strategii.
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W ewaluacji wykorzystane zostaną dane pochodzące z podsystemu monitorowania,
uwzględniające wskaźniki produktu lub rezultatu odnoszące się do celów operacyjnych
Wskaźniki realizacji strategii
Wskaźniki realizacji strategii tworzą efekt końcowy całej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych. Owe wskaźniki dotyczące realizacji strategii ustalane są taką metodą, aby
możliwe było ich analizowanie oraz porównywanie w corocznym raporcie, a także innych
sprawozdaniach związanych z monitorowaniem zachodzących zmian.
Zintegrowany system wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną
Lp.
1.

Treść

Wskaźniki

Skuteczne wspieranie rodzin 1) Liczba rodzin, korzystających z pomocy społecznej
w prawidłowym wypełnianiu
funkcji rodzicielskiej

MGOPS w Działoszynie;
2) Liczba rodzin, korzystających z wsparcia asystenta
rodziny;
3) Liczba zatrudnionych asystentów rodziny;
4) Liczba projektów socjalnych realizowanych
w obszarze wsparcia rodzin;

2.

Stworzenie systemu
informacji o potrzebach
i formach pomocy dla osób
wykluczonych

1) Liczba rodzin, które objęte są gminnym programem
wsparcia rodziny;
2) Liczba rodzin, korzystających z pomocy prawnej,
psychologicznej;
3) Liczba programów oraz projektów na rzecz
wsparcia rodzin dysfunkcyjnych;

3.

Poprawa warunków życia

1) Liczba programów profilaktycznych dotyczących

dzieci i osób z rodzin

różnych zagrożeń społecznych, mających wpływ na

patologicznych, w tym

funkcjonowanie rodzin w społeczeństwie;

zapobieganie przemocy

2) Liczba rodzin, biorących udział w realizowanych

domowej

projektach socjalnych, dotyczących wsparcia
rodziny;
3) Liczba interwencji związanych z przemocą
w rodzinie;
4) Liczba założonych „Niebieskich Kart” w rodzinie;
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4.

Poprawa warunków życia

1) Liczba osób uzależnionych, korzystających

osób uzależnionych poprzez
system poradnictwa

z pomocy społecznej;
2) Liczba wniosków o rozpoczęcie leczenia

i pomocy w leczeniu

odwykowego;
3) Liczba osób korzystających z porad z powodu
uzależnienia od alkoholu;

5.

Wsparcie dzieci i młodzieży 1) Liczba dzieci, otrzymujących stypendium szkolne;
zagrożonych wykluczeniem 2) Liczba programów i projektów na temat integracji
społecznym

dzieci i młodzieży;
3) Liczba osób, biorących udział w projektach
socjalnych na rzecz dzieci i młodzieży;

Tabela 32 - Przedstawia zintegrowany system wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną
Źródło: opracowanie własne

Zapewnienie

pomocy

i

poprawy

warunków

funkcjonowania

osób

starszych

i niepełnosprawnych w społeczności lokalnej
Lp.
1.

Treść
Rozwój środowiskowych
form opieki dla osób
starszych
i niepełnosprawnych oraz
wolontariatu

Wskaźniki
1) Liczba osób starszych objętych pomocą MGOPS
w Działoszynie;
2) Liczba osób niepełnosprawnych objętych pomocą
MGOPS w Działoszynie;
3) Liczba osób korzystających z usług
specjalistycznych;

2.

Zwiększenie aktywności
społecznej osób starszych

1) Liczba programów integrujących osoby starsze oraz
niepełnosprawne;

i niepełnosprawnych
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3.

Zwiększenie dostępności
niestacjonarnych usług
opiekuńczych dla osób
w podeszłym wieku

1) Liczba osób starszych korzystających z pomocy
w formie usług opiekuńczych;
2) Liczba zatrudnionych opiekunek środowiskowych;
3) Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych na
rzecz osób starszych;

4.

Rozwój placówek wsparcia 1) Liczba osób w podeszłym wieku skierowanych do
i opieki dla osób starszych
i niepełnosprawnych

Domów Pomocy Społecznej;
2) Liczba osób niepełnosprawnych biorących udział
w zajęciach realizowanych przez Środowiskowy
Dom Samopomocy;

5.

Podnoszenie świadomości
społeczeństwa o potrzebach

świadomość społeczności lokalnej na temat osób

i problemach ludzi starszych

starszych i niepełnosprawnych oraz problemów,

i niepełnosprawnych
6.

1) Liczba akcji społecznych zwiększających

Stworzenie osobom

z jakimi zmagają się na co dzień
1) Liczba zorganizowanych projektów, mających na

niepełnosprawnym i starszym

celu ukazanie osobom w podeszłym wieku oraz

warunków do aktywnego

niepełnosprawnym różnorakich form aktywnego

uczestnictwa w życiu

spędzania czasu oraz integracji ze społecznością

społeczności lokalnej

lokalną

Tabela 33 - przedstawia zapewnienie pomocy i poprawy warunków funkcjonowania osób
starszych i niepełnosprawnych w społeczności lokalnej
Źródło: opracowanie własne
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Przeciwdziałania bezrobociu, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
Lp.
1.

Treść
Prowadzenie działań
aktywizujących osoby
bezrobotne

Wskaźniki
1) Liczba osób, otrzymujących pomoc z powodu
bezrobocia;
2) Liczba zawartych kontraktów socjalnych, których
celem jest znalezienie zatrudnienia;
3) Liczba osób korzystających z pomocy społecznej
MGOPS w Działoszynie, które zarejestrowane są
w PUP-ie jako osoby bezrobotne;

2.

Rozwój wsparcia dla osób
i rodzin dotkniętych
bezrobociem

1) Liczba wypłaconych zasiłków z MGOPS na rzecz
osób i rodzin dotkniętych bezrobociem;
2) Liczba zrealizowanych kontraktów socjalnych,
dotyczących znalezienia zatrudnienia;
3) Liczba programów dotyczących aktywizacji
zawodowej;

Tabela 34 - Przestawia przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
Źródło: opracowanie własne
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ROZDZIAŁ VII PODSUMOWANIE
Strategia jest dokumentem uwzględniającym programy i projekty, które zostały przyjęte do
realizacji bądź będą przyjęte w późniejszym terminie. Ma charakter otwarty, może być ciągle
aktualizowana, udoskonalana i mogą być modyfikowane kierunki i sposoby realizacji
założonych celów. Opracowanie posłużyć ma lepszej, bardziej skutecznej, efektywniejszej
realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej w Gminie Działoszyn. Podejście strategiczne
stało się konieczne z powodu narastającej potrzeby polepszenia racjonalności i efektywności
wydatków na cele społeczne oraz na pojawienie się możliwości wykorzystania środków
pomocowych przez organizacje działające w sektorze publicznym, społecznym i prywatnym.
Na wszystkich poziomach zarządzania powstają strategie polityki społecznej, które mają na celu
diagnozowanie sytuacji społecznej i wyznaczanie długofalowych kierunków działania. Za
wdrażania i realizację strategii odpowiedzialni są politycy i działacze oraz pracownicy różnych
instytucji, z różnych sektorów. Za wdrażanie strategii odpowiedzialni są także mieszkańcy danej
gminy, od ich zapału, energii i chęci pracy zależeć będzie także uzyskanie zaplanowanych
w strategii celów i zadań. Partycypacyjny mechanizm budowania strategii rozwiązywania
problemów społecznych winien zaowocować wspólnymi działaniami przy pracach nad jej
realizacją.
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ROZDZIAŁ VIII ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1.
Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Działoszyn
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy
Działoszyn i ma na celu zdiagnozowanie głównych problemów społecznych występujących
w naszej gminie. Wyniki ankiety będą pomocne przy opracowaniu Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych. Ankieta jest w pełni anonimowa.
Metryka
Płeć:
o Kobieta
o mężczyzna
Wiek:
o 15-17 lat
o 18-25 lat
o 26-45 lat
o 46-60 lat
o 61 lat i powyżej
Wykształcenie:
o podstawowe
o gimnazjalne
o zawodowe
o średnie
o wyższe (licencjat, magister, podyplomowe)
Miejsce zatrudnienia:
o instytucja publiczna (rządowa, samorządowa)
o przedsiębiorstwo prywatne (jako pracownik)
o własna działalność gospodarcza
o podmioty ekonomii społecznej
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o rolnik
o emeryt/rencista
o uczeń/student
o osoba bezrobotna
Liczba osób składająca się na Pani/Pana gospodarstwo domowe:
o jedna
o dwie
o trzy
o cztery
o pięć
o sześć i powyżej
Związek z terenem Gminy Działoszyn:
o miejsce zamieszkania
o miejsce pracy
o miejsce wypoczynku
o miejsce prowadzenia firmy
o wizyta w rodzinie/opieka nad dzieckiem
1. Jakie są główne problemy społeczne mieszkańców Gminy Działoszyn?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Ubóstwo
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Alkoholizm
Narkomania
Przemoc w rodzinie
Problemy opiekuńczo-wychowawcze
Problemy ludzi starszych

2. Czy zdaniem Pana/Pani na terenie Gminy Działoszyn mieszkają rodziny ubogie? (proszę
zaznaczyć właściwą odpowiedź)
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Znam wiele takich rodzin
Znam nieliczne takie rodziny
Tylko słyszałem/am o takich rodzinach
Nie słyszałem/am o takich rodzinach

3. Jakie są według Pana/Pani przyczyny popadania w ubóstwo?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Brak pracy
Niechęć do pracy
Niepełnosprawność
Dziedziczenie ubóstwa
Uzależnienia
Brak wykształcenia
Brak wsparcia ze strony najbliższych
Wielodzietność
Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................

4. Jakich problemów według Pana/Pani najczęściej doświadczają osoby starsze?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Brak opieki ze strony rodziny
Problemy finansowe
Samotność
Brak odpowiedniej opieki medycznej
Brak ofert spędzania czasu wolnego
Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................

5. Jakie działania umożliwiłyby osobom starszym pełniejszy udział w życiu
społecznym na terenie Gminy Działoszyn?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
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Profilaktyka zdrowotna dla osób starszych
Zwiększenie dostępu do opieki medycznej, rehabilitacji i pomocy społecznej
Organizowanie imprez dla seniorów
Uwrażliwianie społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych
Rozszerzenie wolontariatu wobec osób starszych
Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................

6. Jakich

problemów

według

Pana/Pani

najczęściej

doświadczają

osoby

niepełnosprawne? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Bariery architektoniczne
Brak akceptacji w środowisku
Problemy finansowe
Problemy natury psychologicznej
Utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych
Brak ofert pracy
Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................

7. Jakie działania ułatwiłyby osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział w życiu
społecznym na terenie Gminy? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Większa liczba ofert pracy
Likwidacja barier architektonicznych
Zapewnienie wczesnej diagnostyki medycznej
Zapewnienie równych szans w dostępie do edukacji, kultury i sportu
Utworzenie bezpłatnego punktu wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego
Zapewnienie większego dostępu do usług opiekuńczych
Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................

8. Jakie Pana/Pani zdaniem są główne powody bezrobocia w Gminie Działoszyn?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
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Trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy
Uzależnienia
Brak odpowiednich kwalifikacji
Niechęć do podjęcia pracy
Brak opieki nad dziećmi
Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................

9. Jakie kroki należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych na
terenie Gminy Działoszyn? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Organizowanie prac społecznie użytecznych, interwencyjnych i robót
publicznych
Korzystniejsze warunki do założenia własnej działalności
Zwiększania aktywności w poszukiwaniu pracy
Szkolenia dotyczące możliwości podwyższenia kwalifikacji zawodowych
Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................

10. Czy w Pana/Pani najbliższym otoczeniu istnieje zjawisko przemocy w rodzinie?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
Znam wiele takich rodzin
Znam nieliczne takie rodziny
Tylko słyszałem/am o takich rodzinach
Nie słyszałem/am o takich rodzinach

11. Jakie są według Pana/Pani przyczyny przemocy domowej?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Choroba psychiczna
Uzależnienia
Zazdrość
Nieumiejętność radzenia sobie z problemami wychowawczymi
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Wzorce pokoleniowe przemocy
Brak pracy

12. Jakie działania Pana/Pani zdaniem byłyby najskuteczniejsze wobec ofiar
przemocy domowej?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Zwiększenie dostępności poradnictwa prawnego i psychologicznego
Organizowanie ogólnodostępnych akcji społecznych
Leczenie uzależnień
Rozpowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy
Uczestnictwo w grupach wsparcia
Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................

13. Jaka jest Pana/Pani zdaniem skala problemu uzależnień na terenie Gminy
Działoszyn?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
Wysoka
Średnia
Niska
Trudno powiedzieć

14. Jakie są przyczyny występowania uzależnień na terenie Gminy?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Rozpad rodziny
Niepełnosprawność
Bezrobocie
Stres
Samotność
Niedostosowanie społeczne
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15. Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pan/Pani za najważniejsze na
terenie Gminy Działoszyn? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Brak pozytywnych wzorców i autorytetów
Przemoc domowa
Przemoc szkolna
Demoralizacja
Brak wsparcia i kontroli rodziców
Alkoholizm
Narkomania
Brak zorganizowanych form spędzania czasu wolnego
Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................

16. Jakie działania należy prowadzić w rodzinach zmagających się z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Szersza oferta spędzania czasu wolnego dla rodzin
System ulg w usługach gminnych dla rodzin wielodzietnych
Pomoc asystenta rodziny
Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla rodzin
Inne (jakie?) ……………………………………………………….......................

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety
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