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Wstęp

Art.  17  ust.  1  ustawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  (Dz.  U.  Nr  64  poz.  593  z  późn. 

zmianami)  określa,  że  do  zadań  własnych  gminy  o  charakterze  obowiązkowym  należy 

opracowanie  i  realizacja  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. 

Głównym zadaniem strategii jest niesienie pomocy osobom i rodzinom, które takiego 

wsparcia  potrzebują  oraz  nazwanie  zagrożeń,  określenie  adresatów  i  poszukiwanie 

właściwych rozwiązań.  Zadania Ośrodek realizuje w oparciu o zdobyte już doświadczenia, 

możliwości oparte na potencjale ludzkim i instytucjach mogących uczestniczyć w realizacji 

strategii. 

Głównymi założeniami niniejszej strategii są:

 pomoc społeczna 

 zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji

 pomoc finansowa 

 pomoc w zmianie dotychczasowej sytuacji życiowej

 profilaktyka 

 aktywizacja  osób  bezrobotnych  w  ramach  projektu  finansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego

 eliminowanie zagrożeń.

Główne cele strategii:

 umożliwienie  osobom  i  rodzinom  przezwyciężenie  trudnych  sytuacji 

życiowych,  których  nie  są  one  w  stanie  pokonać,  wykorzystując  własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości,
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 zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie 

im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

 zapobieganie  wykluczeniu  społecznemu  poprzez  podejmowanie  działań, 

zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji 

ze środowiskiem.

Adresatami strategii są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym:

 długotrwale bezrobotni i o niskich dochodach,

 alkoholicy, narkomanii, osoby uzależnione po zakończeniu leczenia,

 bezdomni,

 dotknięte przemocą w rodzinie,

 rodziny wielodzietne lub niepełne,

 opuszczający zakłady karne,

 długotrwale chore lub niepełnosprawne.

Dotychczasowe  doświadczenia  unaoczniły  celowość  podjętych  działań.  Wspierane 

przez pracowników socjalnych rodziny, przy równoczesnej pomocy materialnej, podejmują 

próby  rozwiązywania  problemów,  których  o  własnych  siłach  nie  byłyby  w  stanie 

przezwyciężyć. W dalszej działalności Ośrodka planujemy rozszerzenie działań pomocowych 

na rzecz jednostki i rodziny.

Realizacja  zadań  postawionych  przed  pomocą  społeczną  (zarówno  na  poziomie 

społeczności  lokalnej,  jak  i  na  poziomie  rodziny  i  jednostki),  a  także  konieczność 

wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga profesjonalnego i systemowego 

diagnozowania problemów społecznych w skali  miasta.  Diagnoza problemów społecznych 

występujących na terenie miasta i gminy Jastrowie została sporządzona w oparciu o dane 

będące  w dyspozycji  Miejskiego  -  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Jastrowiu 

uzyskane  w  toku  bieżącej  jego  działalności,  dane  uzyskane  z  Urzędu  Gminy  i  Miasta 

Jastrowie, Powiatowego Urzędu Pracy, instytucji i organizacji współpracujących z Ośrodkiem. 
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Działania jastrowskiego MGOPS mają na celu nie tylko łagodzenie skutków trudnej sytuacji 

bytowej  świadczeniobiorców pomocy społecznej,  lecz  także  usuwanie przyczyn tkwiących 

często  w  sferze  psychicznej  i  społecznej.  Strategia  rozwiązywania  problemów  pomocy 

społecznej zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę 

z różnymi instytucjami i  organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną 

w mieście  oraz  instytucjami  działającymi  w  szerszym  obszarze  polityki  społecznej  jak: 

oświata, służba zdrowia, sądownictwo. Doświadczenia kilku lat wykazały, że podział terenu 

miasta  i gminy  Jastrowie  na  4  rejony  pracy  socjalnej  i  umiejscowienie  w  nich 

wykwalifikowanego  pracownika  socjalnego   daje  pozytywne  efekty.  Pracownicy  mają 

bezpośredni kontakt ze środowiskiem, który służy właściwej diagnozie i ułatwia skuteczne 

rozwiązywanie istniejących trudności.
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Charakterystyka gminy i miasta Jastrowie

Jastrowie, miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie złotowskim leży na skraju doliny 

rzeki Gwdy (3 km na zachód od rzeki), nad rzeką Młynówką w sąsiedztwie wzgórz zwanych 

Pagórkami Jastrowskimi. Miasto położone jest przy bardzo ważnym szlaku komunikacyjnym 

u zbiegu dróg krajowych nr 11 i nr 22: Poznań – Kołobrzeg i Gorzów Wlkp. – Gdańsk. Przez 

miasto przebiegają zelektryfikowane połączenia kolejowe: Poznań – Kołobrzeg, Warszawa – 

Kołobrzeg, Kraków – Kołobrzeg, Katowice – Kołobrzeg. Położenie miasta na ważnym szlaku 

komunikacyjnym stwarza bardzo dogodne warunki do przewozu osób i towarów, co ma duże 

znaczenie  dla  dalszego  rozwoju  gospodarczego  gminy.  Gmina  ma  do  zagospodarowania 

tereny pod budownictwo jedno- i wielorodzinne, jak również pod usługi i przemysł.

Jednym  z  głównych  atutów  gminy  są  duże  kompleksy  lasów,  głównie  iglastych, 

kilkanaście  malowniczych  jezior,  rzek,  czyste  powietrze.  Wszystko  to  świadczy 

o niepowtarzalnym kolorycie gminy i  stwarza wczasowiczom i turystom naturalne miejsce 

wypoczynku.

Gmina i miasto Jastrowie liczy 11 877 mieszkańców. 

GMINA ZAJMUJE OBSZAR 353 KM2, W TYM:

247,84 km2 - LASY

76,83 KM2 - UŻYTKI ROLNE

28,48 KM2 - POZOSTAŁE
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Diagnoza problemów społecznych gminy i miasta Jastrowie

Codziennemu życiu Jastrowian towarzyszą liczne problemy, które swoim zasięgiem 

obejmują  coraz  większą  grupę  ludzi  i  coraz  młodsze  pokolenia.  Zmuszają  one  część 

społeczności gminy i miasta Jastrowie do szukania różnych form pomocy, w tym  korzystania 

z pomocy  MGOPS. Liczba rodzin korzystających z pomocy Miejsko -  Gminnego Ośrodka 

Pomocy  Społecznej  w  Jastrowiu,  w   latach  2007  -  I  półrocze  2008  r.  kształtowała  się 

następująco: 

Tabela  1.   Rzeczywista  liczba  rodzin  i  osób  objętych  pomocą  społeczną 

w 2007 r.

Wyszczególnienie

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie

Liczba rodzin

ogółem
w tym:

na wsi

Liczba osób 

w rodzinach

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

1498 701 235 2427

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

50 49 14 104

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

1479 693 230 2415

Pomoc udzielana w postaci 
pracy socjalnej - ogółem

X 360 154 1325

w tym: 
wyłącznie w postaci pracy 
socjalnej 

X 7 3 9
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Tabela  2.  Rzeczywista  liczba rodzin  i  osób objętych pomocą społeczną w I 

półroczu roku 2008.

Wyszczególnienie

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie

Liczba rodzin

ogółem
w tym:

na wsi

Liczba osób 

w rodzinach

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

962 479 X 1594

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

49 48 X 97

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

943 469 X 1580

Pomoc  udzielana  w  postaci 
pracy socjalnej - ogółem

X 255 X 864

w tym:
wyłącznie  w  postaci  pracy 
socjalnej X 0 X 0

 

Najczęstszymi  przyczynami  kwalifikującymi  do  pomocy  MOPS  są:  ubóstwo, 

bezrobocie,  bezradność  w  sprawach  opiekuńczo  -  wychowawczych  i  prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, długotrwała choroba.  Z pomocy korzystają 

również osoby z trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, 

powodem  przyznania  pomocy  bywa  także  alkoholizm,  potrzeba  ochrony  macierzyństwa, 

bezdomność, sieroctwo i narkomania. 

W  Miejsko  –  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Jastrowiu  najczęstszymi 

powodami przyznawania pomocy w latach 2007 – I półrocze 2008 r. były: 
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Tabela 3. Powody przyznawania pomocy w roku 2007.

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

ogółem
w tym:

na wsi

Liczba osób w 

rodzinach

ubóstwo 158 43 492
sieroctwo 2 1 8
bezdomność 7 2 11
potrzeba ochrony macierzyństwa 168 77 852
w tym:
wielodzietność

102 47 580

bezrobocie 460 158 1678
niepełnosprawność 220 51 680
długotrwała lub ciężka choroba 187 42 594
bezradność w sprawach opiek. – wych. i 
prowadzenia gospodarstwa domowego  - 
ogółem

45 11 193

w tym:
rodziny niepełne

36 8 145

rodziny wielodzietne 9 3 48
przemoc w rodzinie 2 2 11
alkoholizm 46 4 111
narkomania 0 0 0
trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego

7 0 21

brak umiejętności w przystosowaniu się do życia 
młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - 
wychowawcze

3 0 6

trudności w integracji osób, które otrzymały 
status uchodźcy

0 0 0

zdarzenie losowe 5 1 11
sytuacja kryzysowa 5 0 19
klęska żywiołowa lub ekologiczna 1 0 5

Tabela 4. Powody przyznawania pomocy w I półroczu 2008 r. 
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Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

ogółem
w tym:

na wsi

Liczba osób w 

rodzinach

ubóstwo 135 X 397
sieroctwo 1 X 4
bezdomność 6 X 9
potrzeba ochrony macierzyństwa 137 X 670
w tym:
wielodzietność

72 X 401

bezrobocie 263 X 929
niepełnosprawność 92 X 252
długotrwała lub ciężka choroba 113 X 321
bezradność w sprawach opiek. – wych. i 
prowadzenia gospodarstwa domowego – 
ogółem

34 X 138

w tym:
rodziny niepełne

28 X 108

rodziny wielodzietne 6 X 31
przemoc w rodzinie 1 X 5
potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 X 0
alkoholizm 40 X 78
narkomania 0 X 0
trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego

2 X 2

brak umiejętności w przystosowaniu do życia 
młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - 
wychowawcze

1 X 3

trudności w integracji osób, które otrzymały 
status uchodźcy

0 X 0

zdarzenie losowe 5 X 16
sytuacja kryzysowa 3 X 13
klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 X 0

1. Bezrobocie

Bezrobocie w gminie Jastrowie jest jednym z głównych powodów przyznawania pomocy 

z MGOPS. Pojawia się na niepokojącą skalę degradacja dużych grup społecznych i to nie tylko 

bezrobotnych, ale także ich rodzin.  Utrata pracy,  przejście  na zasiłek,  z  kolei  jego utrata 

i potrzeba korzystania  z  pomocy  społecznej  -  prowadzi  do  ubóstwa  ze  wszystkimi  tego 

konsekwencjami. 
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Tabela 5. Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy i miasta Jastrowie na 

dzień 31.12.2007 r. 

Lp.

Bezrobotni 

zarejestrowani

razem kobiety

w tym z prawem do 

zasiłku

Zamieszkali na 

wsi

Długotrwale 

bezrobotni

razem kobiety razem kobiety

1. 809 463 193 240 129 399 255

Tabela 6. Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy i miasta Jastrowie na 

dzień 30.06. 2008 r.

Lp.

Bezrobotni 

zarejestrowani

razem kobiety

w tym z prawem do 

zasiłku

Zamieszkali na 

wsi

Długotrwale 

bezrobotni

razem kobiety razem kobiety

1. 825 478 215 219 115 382 249

Z powyższych danych wynika,  że liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych wzrasta. 

Większość stanowią kobiety, zarówno na terenie miejskim jak i wiejskim. 

Wśród  bezrobotnych  w  latach  2007  –  I  półrocze  2008  r.  dominują  osoby 

z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej.  Drugie miejsce zajmują osoby z wykształceniem 

zasadniczym  zawodowym.  Bezrobotni  posiadający  wykształcenie  policealne  i  średnie 

zawodowe  stanowią  duży  odsetek  wszystkich  zarejestrowanych.  Stosunkowo 
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w najmniejszym  stopniu  bezrobocie  dotyka  osób  z   wykształceniem  średnim 

ogólnokształcącym i wyższym. 

Społeczeństwo  gminy  i  miasta  Jastrowie  jest  społeczeństwem  relatywnie  młodym, 

przeważający procent stanowią osoby w przedziale wiekowym od 15-19 do 55-59. Większą 

część  stanowią  kobiety.  Poniższa  tabela  przedstawia  strukturę  wiekową  społeczeństwa 

gminy i miasta Jastrowie w roku 2007.

Struktura wiekowa społeczeństwa gminy i miasta Jastrowie w roku  
2007.

Płeć Wiek
Miasto Gmina

2007 r.
Płeć Wiek

Miasto Gmina

2007 r.
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ko
bi

et
y

0-4 232 85

5-9 247 98

10-14 271 106

15-19 322 114

20-24 390 121

25-29 343 123

30-34 296 88

35-39 250 90

40-44 246 107

45-49 348 107

50-54 343 97

55-59 348 83

60-64 206 53

65-69 126 56

70-74 131 66

75-79 135 52

80-84 99 25

85 i 
więcej

41 11

m
ęż

cz
yź

ni

0-4 256 107

5-9 219 96

10-14 307 118

15-19 321 137

20-24 397 138

25-29 322 126

30-34 301 95

35-39 273 95

40-44 235 129

45-49 289 127

50-54 351 110

55-59 334 88

60-64 171 50

65-69 112 34

70-74 87 33

75-79 65 26

80-84 39 9

85 i 
więcej

17 10

Razem 4374 1482 Razem 4096 1528

Źródło: GUS

Tabela 7. Struktura wiekowa osób bezrobotnych na terenie gminy i miasta 

Jastrowie w latach 2007 – I półrocze 2008 r.

Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych

2007 rok I półrocze 2008 r.
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   Wiek

18-24 154 143
25-34 236 217
35-44 169 184
45-54 192 213
55-59 51 59
60-64 7 9

Największy odsetek bezrobotnych stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-34 oraz 

45-54.  Wobec  tych  osób  Ośrodek  podejmie  działania  związane  uzyskaniem  lub 

podniesieniem kwalifikacji zawodowych co  umożliwi podjęcie zatrudnienia. 

Z doświadczeń pracowników MGOPS wynika, że bezpośrednim i najbardziej widocznym 

skutkiem  bezrobocia  jest  obniżenie  standardu  materialnego  rodziny,  co  wręcz  wymusza 

konieczność korzystania z pomocy społecznej.  Mniej  widoczne, lecz nie mniej zagrażające 

spójności rodziny są skutki psychologiczne bezrobocia. Bezrobocie powoduje bowiem zmianę 

sytuacji  społecznej  i  emocjonalnej  całej  rodziny,  zarówno dorosłych jak  i  dzieci.  Częstym 

zjawiskiem jest izolacja społeczna - ograniczone zostają kontakty interpersonalne wszystkich 

członków rodziny bezrobotnego zarówno ze znajomymi, jak i z dalszą rodziną. Bezrobocie 

wpływa także niekorzystnie na układ stosunków wewnątrzrodzinnych, przy czym okazuje się, 

że bezrobocie mężczyzn ma znacznie bardziej negatywne skutki dla rodziny niż bezrobocie 

kobiet.  Bezrobotny  mężczyzna  doświadcza  obniżenia  swojej  pozycji  w  rodzinie,  utraty 

autorytetu i  silnej  frustracji,  które powodują sięganie po alkohol,  co wśród bezrobotnych 

staje się zjawiskiem masowym.

W 2007 r. 460 rodzin, w tym rodziny z terenów wiejskich, otrzymało pomoc z MGOPS 

z powodu bezrobocia, natomiast w I półroczu 2008 r. taką pomoc otrzymały 263 rodziny. 

2. Niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba

Mówiąc  o  osobach  niepełnosprawnych,  mamy  na  myśli  osoby  posiadające  stopień 

niepełnosprawności  orzeczony przez Zespół  d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, 

Komisję przy ZUS,  KRUS,  jak również inne osoby z dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi 

i umysłowymi.  Za niepełnosprawne uznać  należy osoby,  których stan fizyczny,  psychiczny 
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i umysłowy  powoduje  trwałe  lub  okresowe  utrudnienia,  ograniczenia  bądź  uniemożliwia 

pełnienie ról i zadań społecznych na poziomie powszechnie przyjętych kryteriów. 

Obserwacje  pracowników  Ośrodka  pozwalają  stwierdzić,  że  sytuacja  tej  grupy  osób  jest 

bardzo  trudna.  Problemy  osób  niepełnosprawnych  wiążą  się  głównie  z  ograniczonymi 

możliwościami  oprotezowania  i  zakupu  sprzętu  ułatwiającego  komunikowanie  się 

i samoobsługę,  kosztowną  i  trudno  dostępną  rehabilitacją.  Dużym  problemem  są  także 

bariery architektoniczne w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej jak i w budynkach 

użyteczności  publicznej.  Bariery te nie tylko utrudniają ale niekiedy wręcz uniemożliwiają 

uczestnictwo w normalnym życiu. 

Niepełnosprawni spotykają się również z problemami psychologicznymi i społecznymi, które 

wiążą  się  z  trudnościami  akceptacji  samego  siebie  i  swoich  schorzeń  oraz  z  brakiem 

zrozumienia ze strony ludzi zdrowych. 
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niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba
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Rys. 3 Liczba rodzin korzystających z pomocy MGOPS z powodu niepełnosprawności i ciężkiej 

lub długotrwałej choroby.

3. Ubóstwo  

Ubóstwo  określa  się  jako  stan,  w  którym  jednostce  czy  grupie  społecznej  brakuje 

środków na zaspokojenie  podstawowych  potrzeb,  uznawanych  w danej  społeczności   za 

niezbędne.  Pod  pojęciem  „podstawowe  potrzeby”  kryją  się  poza  wyżywieniem  takie 

potrzeby  jak:  ubranie,  mieszkanie,  zachowanie  zdrowia,  uzyskanie  wykształcenia, 

uczestniczenie w świadczeniach kulturalnych. 

Z  danych  Ośrodka  wynika,  że  do  najbiedniejszych  terenów  gminy  i  miasta  Jastrowie 

należą:  wieś  Samborsko,  Brzeźnica,  Sypniewo,  tereny  po  byłych  PGR,  Byszki,  Zagórze, 

w Jastrowiu ulice: Żymierskiego, Marii Konopnickiej, Jedności Robotniczej, Roosevelta i 10-go 

Pułku Piechoty. 
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Rys. 1 Liczba rodzin korzystających z pomocy MGOPS z powodu ubóstwa.

4. Potrzeba ochrony macierzyństwa 

Wśród klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu znajdują 

się kobiety korzystające z zasiłków z tytułu ciąży i wychowywania dziecka, będące w trudnej 

sytuacji materialnej. 
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Rys. 2 Liczba rodzin korzystających z pomocy MGOPS ze względu na potrzebę ochrony
          macierzyństwa.

5. Alkoholizm 

Jedną z grup dysfunkcyjnych,  która objęta jest  pomocą Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy  Społecznej  stanowią  osoby  uzależnione  od  alkoholu.  Nadużywanie  napojów 

alkoholowych stanowi dziś bezsprzecznie jeden z najpoważniejszych problemów. Zjawisko to 

w  naszym  mieście  stwarza  problem  złożony  i  trudny  do  przezwyciężenia.  Szerzące  się 

zjawisko  alkoholizmu  dotyka  wielu  mieszkańców  miasta  i  nie  respektuje  płci,  wieku  ani 

statusu intelektualnego. Jego rozmiar i niszczycielskie działanie daje się zaobserwować wśród 

klientów  pomocy  społecznej.  Z  problemem  nadużywania  alkoholu  pracownicy  socjalni 

spotykają  się  od  wielu  lat,  niepokojącym  jest  jednak  fakt  wzrastania  liczby  osób 

uzależnionych od alkoholu i obniżania wieku pierwszego z nim kontaktu. W rodzinach, które 

objęte  są  pomocą  MGOPS  pracownicy  dość  często  obserwują  stwarzanie  sytuacji 

sprzyjających  piciu  alkoholu,  stosowanie  zachęty  do  jego  spożywania  i  przedstawianie 

łatwości jego zdobywania. Szczególnego znaczenia w tych rodzinach nabiera wzorzec picia 

alkoholu i niekorzystny wpływ rozbieżności między zachowaniem rodziców, a wymaganiami 

stawianymi wobec dziecka,  co do spożywania  alkoholu,  brak  kontroli  ze strony rodziców 

i stosowanie  niewłaściwych  metod  wychowawczych.  W  wielu  środowiskach  daje  się 

zauważyć  zjawisko  „dziedziczenia”  alkoholizmu.  Problem  nadużywania  alkoholu  przez 
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podopiecznych pomocy społecznej jest bardzo skomplikowany ponieważ obok alkoholizmu 

występują zaburzenia komunikacji między członkami rodziny, bieda, problemy wychowawcze 

i  zdrowotne.  Praca  z  tak  zaburzonymi  klientami  MGOPS jest  bardzo  trudna,  długotrwała 

i często  skazana  na  niepowodzenie.  Z  pomocą  w  pracy  z  alkoholikami  pracownikom 

socjalnym przychodzi Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz grupa 

wsparcia AA.

Tabela 8. Zbliżona liczba osób uzależnionych i współuzależnionych na terenie 

gminy i miasta Jastrowie

Liczba osób uzależnionych od alkoholu (alkoholików) ok. 240 osób
Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice, 
dzieci)

ok. 480 osób

Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików ok. 480 osób
Osoby pijące szkodliwie, nie uzależnione od alkoholu ok. 720 osób
Liczba osób do których w szczególności zostaną skierowane działania 
zawarte w gminnym programie rozwiązywania problemów 
alkoholowych

ok. 1920 osób

6. Wielodzietność i rodziny niepełne

Jednym  z  wielu  problemów  społecznych  w  gminie  Jastrowie  jest  wielodzietność.  To 

zjawisko  dotyka   zwłaszcza  rodziny,  których  sytuacja  materialno  bytowa  jest  trudna. 

Wielodzietna  rodzina  w wielu  przypadkach  ma problem z  zaspokojeniem podstawowych 

potrzeb swoich członków. 

Rodziny  wielodzietne  i  niepełne  mają  trudności  z  realizacją  przede  wszystkim  funkcji 

ekonomicznej i opiekuńczej. Wynika to z niskiego poziomu dochodów oraz ograniczonych

możliwości  poprawy  sytuacji  materialnej  przez  podjęcie  pracy  zarobkowej  przez  obojga 

rodziców w przypadku rodziny wielodzietnej  i  przez  osobę samotnie  wychowującą  dzieci 

w przypadku rodziny niepełnej.
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Rys. 4 Liczba rodzin korzystających z pomocy MGOPS z powodu wielodzietności

7. Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych

      i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Znaczącą  część  klientów  MGOPS  stanowią  rodziny  z  trudnościami  opiekuńczo  - 

wychowawczymi. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci

łączy  się  z  innymi  dysfunkcjami  takimi  jak:  uzależnienie  od  środków  psychoaktywnych, 

przemoc domowa, zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych,

problemy w pełnieniu  ról  rodzicielskich,  małżeńskich,  zawodowych  wyrażające  się  m.  in. 

w postaci  niedojrzałości  emocjonalnej,  problemach we współżyciu  z  ludźmi,  trudnościach 

adaptacyjnych,  niezaradności  w  prowadzeniu  gospodarstwa  domowego,  problemy 

wychowawcze  w  środowisku  rodzinnym,  szkolnym  ujawniające  się  w  postaci  zachowań 

buntowniczych,  agresywnych,  konfliktowych,  łamania  przez  dzieci  i  młodzież  panujących 

obyczajów, norm, wartości. 
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Rys.  5 Liczba rodzin korzystających z pomocy MGOPS z powodu bezradności  w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
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Strategia pomocy

1. Cel strategiczny:

Wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności realizacji potrzeb 

życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym. 

           

Cele szczegółowe:

 zapewnienie podstawowych warunków życia,

 zaspakajanie  tych  potrzeb  rodzin  i  osób,  które  nie  mogą  być  zaspokajane 

samodzielnie,

 przeciwdziałanie negatywnym skutkom lub minimalizowanie wpływu tych czynników 

(problemów), które nie mogą być usunięte lub zmienione,

 usamodzielnienie poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i pokonywania 

trudności we współpracy z rodziną.

 Formy realizacji:

 zadania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

- pomoc materialna

- praca socjalna skierowana na rodzinę, grupę, środowisko lokalne,

- poradnictwo prawne i psychologiczne,

- konsultacje w sprawach dotyczących uzależnienia od alkoholu. 

 pracownicy socjalni  dokonują systemowej diagnozy rodziny badając  jej  możliwości 

samodzielnego przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, budują wraz z nią plan 

pomocy i podejmują różne formy pracy socjalnej ukierunkowane na rozwiązywanie 

problemów i usamodzielnienie rodzin z różnymi dysfunkcjami,

  pracownicy socjalni tworzą i realizują programy dla grup z konkretnymi problemami., 

które  mają  charakter  grup  wsparcia  lub  grup  samopomocowych  przy  szerokim 

wykorzystaniu zasobów gminy,

 pracownicy socjalni współpracują z działającymi w gminie instytucjami, organizacjami 

w celu lepszego rozeznania potrzeb i organizowania pomocy.

Jednostki realizujące: 
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 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 Gmina

 Organizacje pozarządowe i kościelne 

2. Cel strategiczny:

Wzmacnianie  zdolności  grup  i  społeczności  do  samodzielnego  rozwiązywania  własnych 

problemów. 

Cele szczegółowe:

 inicjowanie integracji społeczności lokalnych,

 wspólne diagnozowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnych,

 wspomaganie inicjatyw społecznych i inspirowanie rozwoju idei samopomocy,

 inicjowanie  współdziałania  pomiędzy  grupami  społecznymi  i  organizacjami 

pozarządowymi a instytucjami rządowymi i samorządowymi,

 włączenie  organizacji  pozarządowych w system pomocy dotyczącej  rozwiązywania 

problemów społecznych. 

Formy realizacji: 

 realizacja zadań dotyczących rozwiązywania problemów społecznych w gminie, w jak 

najszerszym  zakresie  przez  organizacje  społeczne,  Kościół  Katolicki,  związki 

wyznaniowe, fundacje, stowarzyszenia,

 przekazywanie  zadań  gminy  z  zakresu  dotyczącego  rozwiązywania  problemów 

społecznych w gminie do realizacji jednostką samorządowym realizującym te zadania,

 tworzenie i wdrażanie programów odpowiadających na potrzeby grup społecznych 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, uzależnionych i innych 

we współpracy ze społecznością lokalną. 

Jednostki realizujące: 
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 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 Gmina

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 Placówki edukacyjne, kulturalne i sportowe

 Organizacje pozarządowe i kościelne 

3. Cel strategiczny: 

Zwiększenie szans  na podjęcie pracy zawodowej  i  przeciwdziałanie negatywnym skutkom 

społecznym wynikającym z bezrobocia w rodzinie. 

Cele szczegółowe: 

 przygotowanie i wspieranie bezrobotnego w trakcie poszukiwania pracy,

 niwelowanie psychospołecznych skutków bezrobocia osób pozostających bez pracy i 

ich rodzin,

 zwiększenie aktywności i zaangażowania osób bezrobotnych w działaniach służących 

usamodzielnieniu,

 uzyskanie kwalifikacji dostosowanych do sytuacji na rynku pracy, poprzez współpracę 

z Powiatowym Urzędem Pracy,

 umożliwienie  bezrobotnym  zdobycie  nowych umiejętności  i  kwalifikacji  w ramach 

projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu rodziny, społeczności 

lokalnej i pełnieniu ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz 

zdolności samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy w przypadku osób, które 

podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są 

w stanie własnym staraniem zaspokoić potrzeb życiowych i  znajdują się w sytuacji 

powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu 

zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Formy realizacji:
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 prowadzenie  pracy  socjalnej  z  bezrobotnymi,  ściśle  współpracując  z  Powiatowym 

Urzędem  Pracy  oraz  instytucjami  i  organizacjami  działającymi  w  obszarze 

zatrudnienia, bezrobocia oraz pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, 

 kierowanie  za  pośrednictwem  Powiatowego  Urzędu  Pracy  bezrobotnych 

korzystających  z  pomocy  materialnej  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej  do  robót  publicznych,  prac   interwencyjnych  i  prac  społeczno  – 

użytecznych. 

Jednostki realizujące: 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 Powiatowy Urząd Pracy

 Gmina

 Instytucje pozarządowe 

 Ośrodki Doskonalenia Zawodowego 

4. Cel strategiczny: 

Zmniejszanie  rozmiaru  aktualnie  istniejących  problemów  alkoholowych  i narkotykowych, 

zapobieganie powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych, wynikających 

z używania środków uzależniających, zwłaszcza przez dzieci i młodzież. 

Cele szczegółowe: 

 zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób 

uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin,

 prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej,  w  zakresie 

rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii 

w szczególności dla dzieci i młodzieży,
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 udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe  i  narkotykowe, 

pomocy  psychospołecznej  i  prawnej,  a  w  szczególności  ochrona  przed  przemocą 

w rodzinie,

 wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych,

 wprowadzenie  działań  związanych  z  integracją  społeczną  osób  uzależnionych  od 

alkoholu i narkotyków. 

Formy realizacji: 

 propagowanie  i  współpraca  przy  wprowadzaniu  w  zakładach  pracy  programów 

profilaktycznych,

 zwiększenie dostępności leczenia odwykowego poprzez finansowanie dodatkowych 

programów  terapeutycznych  dla  mieszkańców  gminy,  realizowanych  przez  punkt 

konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i  doznających przemocy 

w rodzinie,

 organizowanie  grup  terapeutycznych  oraz  wspomaganie  grup  wsparcia  dla   osób 

uzależnionych, współuzależnionych oraz rodzin doznających przemocy, 

 wspieranie  działalności  punktów  informacyjno  –  konsultacyjnych  z  zakresu 
problemów alkoholowych, 

 prowadzenie  świetlic  socjoterapeutycznych  dla  dzieci  z  grup  ryzyka  i  rodzin 
z problemem alkoholowym

Jednostki realizujące:

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Grupy wsparcia AA

 Gmina

 Komisariat Policji 

24



5. Cel strategiczny:

Pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Cele szczegółowe: 

 zapobieganie oraz powstrzymywanie zjawiska przemocy w rodzinie,

 zapewnienie  bezpieczeństwa  ofierze  i  tworzenie  warunków  kontroli  społecznej 

w sytuacjach przemocy,

 wspieranie osób i rodzin w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych i problemu przemocy 

oraz zapobieganie przechodzenia kryzysu w stan chroniczny,

 przeciwdziałanie rozpadowi rodziny w sytuacjach kryzysu i przemocy.

Formy realizacji: 

 praca socjalna z osobami i rodzinami dotkniętymi problemem przemocy polegająca na 

wczesnym diagnozowaniu symptomów występowania problemu  przemocy w rodzinie 

oraz  udzielaniu  środowiskowej  pomocy  interwencyjnej  nakierowanej  na  zapewnienie 

bezpieczeństwa, powstrzymywanie kryzysu i zjawiska przemocy w rodzinie, 

 zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy,  za  ich zgodą poprzez schronienie dla 

osób, które ze względu na dramatyczną sytuację nie mogą przebywać w dotychczasowym 

miejscu zamieszkania,

 prowadzenie z rodzicami systematycznej pracy w oparciu o indywidualny plan pomocy 

socjalnej i psychologicznej obejmujący indywidualne poradnictwo specjalistyczne. 

Jednostki realizujące:

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 Gmina

 Komisariat Policji

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 Świetlica opiekuńczo – wychowawcza
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 Szkoły z terenu gminy i miasta

6. Cel strategiczny: 

Reintegracja osób bezdomnych ze środowiskiem. 

Cele szczegółowe: 

 rozwiązywanie indywidualnych problemów, które stały  się  przyczyną powstawania 

bezdomności,

 uzyskanie prawa przez osoby bezdomne do lokali mieszkalnych,

 nabycie  przez  osoby  bezdomne  umiejętności  społecznych  niezbędnych  do 

samodzielnego funkcjonowania w środowisku,

 odtworzenie, w możliwym zakresie, zerwanych więzi rodzinnych. 

Formy realizacji: 

 pomoc materialna, 

 zapewnienie schronienia i innych potrzeb na elementarnym poziomie w noclegowni 

lub schronisku,

 wspieranie  osób/rodzin  po  ich  powrocie  do  środowiska,  monitorowanie  ich 

funkcjonowania aż do czasu uzyskania pełnej lub częściowej samodzielności. 

Jednostki realizujące:

   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

   Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

   Gmina 

7. Cel strategiczny: 
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Zapewnienie opieki osobom długotrwale chorym, starszym i niepełnosprawnym niezdolnym 

do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

Cele szczegółowe: 

 zapewnienie  odpowiednich  form  opieki  osobom  wymagającym  takiej  pomocy, 

aktywizowanie osób starszych i niepełnosprawnych do udziału w życiu społecznym 

poprzez:

- usprawnianie osób starszych, niepełnosprawnych,

- aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki swoim najbliższym, wymagającym 

takiej pomocy,

- promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. 

Formy realizacji: 

 utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych wymagających opieki w środowisku 

zamieszkania poprzez:

- pracę  socjalną  pracowników  socjalnych  mającą  głównie  na  celu  ułatwienie 

kontaktów  z  placówkami  służby  zdrowia,  udzielanie  pomocy  przy  korzystaniu 

z różnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej, inicjowanie kontaktów rodzinnych 

oraz  podejmowanie  działań  zmierzających  do  większego  zaangażowania  rodziny 

w sprawowanie  opieki  nad  osobą  wymagającą  takiej  pomocy,  w  tym  zawieranie 

umów  alimentacyjnych,  porozumień  na  świadczenie  usług,  zapewnienie  osobom 

uprawnionym usług  w ramach pielęgniarskiej  opieki  środowiskowej,  uwrażliwienie 

społeczności lokalnych na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, skorzystanie 

przez osoby starsze i niepełnosprawne z przysługujących uprawnień np. wyjazdu na 

turnus  rehabilitacyjny,  do  sanatorium,  w  uzyskaniu  odpowiedniego  sprzętu 

rehabilitacyjnego itp., 

- organizowanie  usług  opiekuńczych  obejmujących  pomoc  w  zaspokajaniu 

codziennych  potrzeb  życiowych,  podstawową  opiekę  higieniczną,  zalecaną  przez 

lekarza, pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem, 
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-   organizowanie  cyklicznych  spotkań  integracyjnych,  zaspokajanie  potrzeb 

kulturalno- społecznych i rekreacyjnych przez Związek Emerytów i Rencistów. 

Jednostki realizujące: 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

ANALIZA SWOT

SZANSE

- Polska w Unii Europejskiej
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- możliwości pozyskiwania dodatkowych środków

• fundusze z Unii Europejskiej

• fundusze pomocowe

• możliwości uzyskania środków na programy celowe

- zwiększenie środków na pomoc społeczną

- rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi

- podniesienie kwalifikacji społeczeństwa

• wymiana doświadczeń

• wykorzystywanie doświadczeń na polu pomocy społecznej

- powolny wzrost świadomości znaczenia problemów społecznych

- istnienie i rozwój ogólnopolskich organizacji zajmujących się                                          

 rozwiązywaniem konkretnych problemów społecznych i rodzinnych

- powszechność profilaktyki antyalkoholowej 

  W skali lokalnej:

- funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

- funkcjonowanie grupy AA – spotkania z terapeutą

- funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

- funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

- funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej

- funkcjonowanie Caritasu

- funkcjonowanie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej

ZAGROŻENIA

- zbyt małe środki z budżetu państwa na zabezpieczenie potrzeb w zakresie 

  pomocy społecznej

- likwidacja stanowisk pracy
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- wzrost przestępczości i patologii wśród dzieci i młodzieży

- brak środków i kadry na przeciwdziałanie patologiom

- pogorszenie stanu zdrowotności społeczeństwa

- brak spójności przepisów prawnych

- starzenie się społeczeństwa

- niski stopień aktywności społeczeństwa

- nasilenie zagrożenia patologiami społecznymi

- nasilenie problemów społecznych związanych z uzależnieniem

- postępujące zubożenie znaczących liczebnie grup społeczeństwa 

- wzrost bezrobocia

- brak aktywnej polityki państwa w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy

  i przeciwdziałania skutkom bezrobocia

- mały stopień koordynacji działań różnych służb w zakresie rozwiązywania 

  problemów społecznych

MOCNE STRONY

- dobrze zdiagnozowane niektóre obszary problemów, np.: bezrobocie

- umożliwienie bezrobotnym zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji przez aktywne 

formy integracji  - Europejski Fundusz Społeczny 

- wykwalifikowana kadra instytucji i organizacji pracujących na rzecz mieszkańców gminy

- dobra organizacja pracy jednostek organizacyjnych gminy i administracji publicznej

- doświadczenie w zakresie realizacji programów profilaktycznych i naprawczych

- rozwinięte formy pomocy pozamaterialnej

- otwarcie na nowe doświadczenia i wiedzę

- wysoki odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym

- możliwość wykorzystania środków unijnych

- funkcjonowanie stałych placówek pomocy społecznej

• Dziennego Domu Pomocy Społecznej
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• Warsztatów Terapii Zajęciowej

• Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

• Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

• Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej

• Komisariatu Policji

• Publicznego Ośrodka Opieki Zdrowotnej

- funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej w sferze działań środowiskowych

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

• Grupa wsparcia „AA”

• Organizacja pozarządowa „Caritas”

• Klub Seniora

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

• Stopniowy wzrost doświadczenia i kwalifikacji pracowników sektora pomocy

      społecznej

• Świetlica opiekuńczo - wychowawcza

SŁABE STRONY

- brak pełnej diagnozy np.: problemów narkomanii, niepełnosprawności, alkoholizmu

- brak systemów rozwiązań problemów społecznych

-  postępująca  pauperyzacja  mieszkańców  przyczyniająca  się  do  wzrostu  liczby  klientów 

pomocy społecznej

-  rosnąca ilość osób i rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem
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-  niewystarczające  środki  na  realizacje  działań  profilaktycznych  i  naprawczych, 

w szczególności na pomoc społeczną

- wysoka stopa bezrobocia ukrytego

- niski poziom wynagrodzeń

- rosnące koszty utrzymania

- wzrost zatrudnienia ,,na czarno"

- niskie wykształcenie osób bezrobotnych

- odpływ wykwalifikowanej kadry

- nieskoordynowane działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych

- brak lokali socjalnych, infrastruktury takiej jak: noclegownie, RDPS

-  niska  aktywność  społeczna  mieszkańców  w  działaniach  na  rzecz  swoich  społeczności 

lokalnych

- biurokracja

- brak precyzyjnych przepisów prawnych lub ciągłe ich zmiany

- brak wykwalifikowanej kadry przygotowującej wnioski o środki unijne

- brak wolontariatu

- brak mieszkań chronionych i socjalnych

- wzrost ilości osób z chorobą alkoholową

- niska aktywność społeczności lokalnej

- brak ośrodków terapeutycznych

-bariery  (finansowe)  dla  intensywnego  kształcenia  i  szkolenia  pracowników  pomocy 
społecznej  

- brak psychologa i doradcy prawnego niezbędnego do systematycznej pomocy  

Kontrolowanie i monitoring

Kontrolowanie to działanie mające na celu porównanie stanów realizacji działań,

 i zadań ze stanem postulowanym. 

Instrumentem  kontroli  jest  monitoring,  czyli  proces  systematycznego  zbierania 

i analizowania  ilościowych  i  jakościowych  informacji,  aby  zapewnić  zgodność  realizacji 

podjętych działań z założeniami. 

Ocena zaś ma na celu zwiększenie efektywności i skuteczności strategii, przewidzianych
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w niej kierunków działań i założeń. 

Jednostką realizującą systematyczny monitoring jest Rada Miejska, która raz do roku będzie 

dokonywała oceny realizacji założeń strategii. 
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MISJA

Gmina i  miasto Jastrowie dąży  do poprawy jakości  życia grupom 

społecznie  zagrożonym  marginalizacją  umożliwiając  im  pełne 

uczestnictwo  w  życiu  zawodowym,  społecznym i rodzinnym,  przy 

pełnym  zaangażowaniu  zasobów  instytucji  publicznych,  własnych 

środków  finansowych  oraz  ze  środków  pochodzących  z  funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej.
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