
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr IY/13/11 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 31 stycznia 201 lr.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W 
GMINIE GZY NA LATA 2011 -  2020

Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach 

SPIS TREŚCI:

WSTĘP

A. OPIS STRATEGII

1. Podstawa prawna

2. Zgodność z prawem wspólnotowym, strategiami europejskimi, narodowymi i lokalnymi.

3. Założenia strategii

B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

C. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GZY ZA LATA 2009 -  2010r.

1. Niepełnosprawność, choroby przewlekłe, starość.

2. Ubóstwo.

3. Bezrobocie.

4. Alkoholizm i inne uzależnienia.

5. Przemoc w rodzinie.

D. PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GZY 2011 -  

2020 -  CELE SZCZEGÓŁOWE, ZADANIA, ODBIORCY I REALIZATORZY.

1



WSTĘP

Do prac nad gminną strategią rozwiązywania problemów społecznych wykorzystano wyniki 

analiz prowadzonych przez GOPS w Gzach. Zadaniem zespołu budującego strategię było 

wyznaczenie kierunków polityki społecznej i wynikających z niej działań prowadzonych w gminie 

w odniesieniu do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedmiotem diagnozy były 

problemy najbardziej nurtujące klientów ubiegających się o pomoc, czyli: bezrobocie, ubóstwo, 

niepełnosprawność, samotne wychowywanie dzieci, starość, uzależnienia, przemoc, które 

wymagają podejmowania wszechstronnych działań w celu przeciwdziałania sytuacjom krytycznym 

w życiu jednostki i zbiorowości, poprawy ich warunków bytowych, wyrównywania różnic 

socjalnych oraz zapobiegania powstaniu niekorzystnych zjawisk.

A. OPIS STRATEGII

1. Podstawa prawna
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku nałożyła na gminy obowiązek 

stworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych. Strategia nawiązuje i korzysta 

z rozwiązań innych krajowych aktów prawnych, w szczególności: ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy 

o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Zgodność z prawem wspólnotowym, strategiami europejskimi, narodowymi i lokalnymi.

a Zgodność z prawem wspólnotowym

Prawo wspólnotowe nie ingeruje w systemowe rozwiązania w zakresie pomocy społecznej 

obowiązujące w państwach członkowskich, jednak polityka społeczna Unii Europejskiej 

koordynuje narodowe polityki społeczne w zakresie koniecznym z punktu widzenia 

funkcjonowania wspólnego rynku. Strategia ta jest spójna z polityką społeczną UE.

b. Zgodność z Europej skim Funduszem Społecznym

Założenia strategii tworzą warunki do realizacji projektów w obszarach wsparcia 

Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania długotrwałego
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bezrobocia, integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i grup szczególnego ryzyka 

oraz integracji i reintegracji zawodowej kobiet, zgodnie z Sektorowym Programem Operacyjnym 

"Rozwój Zasobów Ludzkich".

c. Zgodność z priorytetami inicjatywy wspólnotowej Eąual

Strategia wpisuje się w działania, które zostały wybrane do realizacji w Polsce w ramach 

Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, a zwłaszcza w działania:

• Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy celem promowania rynku pracy

otwartego dla wszystkich;

• Wspieranie kształcenia się przez całe życie i integracyjnych form organizacji pracy

sprzyjających zatrudnianiu i utrzymywaniu zatrudnienia osób doznających 

dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

• Godzenie życia rodzinnego i zawodowego, jak również ponowna integracja kobiet

i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych form

zatrudnienia i organizacji pracy oraz działań towarzyszących.

d. Zgodność z Narodową Strategią Integracji Społecznej i Krajowym Planem Działań na 

rzecz Integracji Społecznej.

Niniejsza strategia wpisuje się w priorytety Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji 

Społecznej :

• priorytet 1 - Działania edukacyjne, socjalne i zdrowotne zapobiegające wykluczaniu 

oraz wspierające równy start dzieci i młodzieży.

• priorytet 2 - Pomoc dla rodzin z dziećmi oraz zapobieganie patologiom w rodzinie.

• priorytet 3 - Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

• priorytet 4 - Rozwój służb społecznych oraz instytucjonalny rozwój usług 

społecznych i ich koordynacji.

e. Zgodność z Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

1. Rozwój i kształtowanie kapitału społecznego.
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- podnoszenie poziomu wykształcenia oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego,

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych, tworzenie nowych miejsc pracy, walka 

z bezrobociem,

- poprawa standardów życia: mieszkalnictwo, zdrowie, walka z patologią, bezpieczeństwo.

f. Zgodność z Strategią Rozwoju Powiatu Pułtuskiego 2007 -  2020.

1. Pomoc społeczna, polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych.

1. Poprawa dostosowania zakresu pomocy społecznej do aktualnych potrzeb.

2. Rozwinięta polityka prorodzinna.

3. Ograniczenie zjawiska aspołecznych postaw dużej części osób korzystających z pomocy 

społecznej.

4. Ograniczenie zjawiska bezrobocia „wyuczonego”.

5. Poprawa poziomu integracji osób niepełnosprawnych ze społecznościami lokalnymi, 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

3. Założenia strategii

Przy opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych należy uwzględnić 

trzy zasady konstytucyjne: solidarności, pomocniczości i dobra wspólnego. We wszystkich 

programach i projektach wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych należy 

planować działania, których uczestnikami będą najważniejsze dla człowieka grupy oparcia 

społecznego.

a. Misja strategii:

Wykorzystanie aktywności osób i rodzin oraz wszystkich zasobów środowiska lokalnego do 

poprawy jakości życia mieszkańców gminy Gzy oraz do przeciwdziałania marginalizacji grup 

społecznych.
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b. Cel główny strategii:

Zbudowanie zintegrowanego systemu oparcia społecznego, umożliwiającego zrównoważony 

rozwój wszystkim mieszkańcom gminy Gzy oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

grup zagrożonych marginalizacją.

c. Zagrożenia

Polski system prawny stwarza warunki do wdrażania lokalnych strategii w obszarze 

rozwiązywania problemów społecznych, jednakże zagrożenie stanowi praktyka częstych zmian 

polityki społecznej i aktów prawnych w tej dziedzinie. Poważnym zagrożeniem dla realizacji 

strategii może być zahamowanie wzrostu gospodarczego i znaczący wzrost bezrobocia, co skutkuje 

zwiększeniem się liczby osób wymagających wsparcia, przy równoczesnym ograniczeniu 

dostępnych środków finansowych. Przeszkodą we wdrażaniu strategii może się okazać brak 

organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej, ubogie zaplecze socjalne 

gminy, a także niedostatek kadry służb społecznych posiadającej specjalistyczne kwalifikacje 

niezbędne do rozwiązywania pojawiających się nowych i skomplikowanych problemów 

społecznych. Zagrożenie stanowić może także nakładanie na gminy nowych zadań na realizację, 

których brak jest dostatecznych środków finansowych.

e. Wdrażanie i promocja strategii

Koordynatorem wdrażania jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Gzach. We wdrażanie strategii włączani będą bezpośredni odbiorcy 

programu. Strategia służy wyznaczaniu kierunków wykorzystania środków strukturalnych Unii 

Europejskiej. Będzie podstawą do tworzenia projektów z obszaru polityki społecznej.
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B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Gzy jest typowo wiejską gminą, położoną w odległości 70 km na północ 

od Warszawy, w północnej części powiatu pułtuskiego. Zajmuje obszar 10444 ha. Pod względem 

administracyjnym jest jedną z 314 gmin należących do województwa mazowieckiego.

Instytucje i zakłady działające na terenie gminy to: Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy 

w Pułtusku Oddział Gzy, Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Gminny Ośrodek Zdrowia 

w Przewodowie Poduchownym, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szyszkach, Zakład Mięsny „Lenarcik” 

w Gotardach, funkcjonuje również Zakład Opiekuńczo -  Leczniczy w Tąsewach. Istnieją 4 szkoły: 

3 podstawowe (Przewodowo, Gzy, Skaszewo) oraz Publiczne Gimnazjum w Gzach.

Na terenie naszej gminy zamieszkuje 3937 mieszkańców, 2011 mężczyzn, 1926 kobiet (dane 

USC UG na dzień 31.12.2010r.). Osób w wieku produkcyjnym jest 2420 ( M -  1345, K -  1075), 

natomiast w wieku emerytalnym 656 osób.

Przemiany społeczno -  gospodarcze zachodzące w kraju wpłynęły niekorzystnie na sytuację 

mieszkańców naszej gminy, poprzez nasilenie się wielu kwestii społecznych. Na uwagę zasługuje tu 

rosnące z roku na rok bezrobocie i niekorzystne zmiany na rynku pracy. Zjawisko bezrobocia 

dotyka wszystkie grupy wiekowe i zawodowe, niezależnie od wykształcenia i płci.

C DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GZY

1. Niepełnosprawność, choroby przewlekłe, starość.

Niepełnosprawność to jedna z głównych kwestii społecznych, która utrudnia 

funkcjonowanie coraz większej liczbie osób. Mówiąc o osobach niepełnosprawnych, mamy na 

myśli osoby posiadające stopień niepełnosprawności orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Komisję przy ZUS, KRUS, także inne osoby 

z dysfunkcjami fizycznymi i umysłowymi. Za niepełnosprawne uznać należy osoby, których stan 

fizyczny i umysłowy powoduje trwałe lub długotrwałe utrudnienia, ograniczenia bądź uniemożliwia 

pełnienie ról społecznych na poziomie powszechnie przyjętych kryterium.
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Osoby i rodziny dotknięte problemem niepełnosprawności, z powodu barier architektonicznych 

i społecznych, nie mogą w pełni korzystać z dobrodziejstw życia społecznego oraz przysługujących 

im praw, co w efekcie prowadzi do ich społecznego wykluczenia.

Starość jest okresem zasłużonego wypoczynku, ale często z przejściem na emeryturę 

pogarsza się status materialny osoby. Potrzeb osób starszych nie można bagatelizować ani 

ignorować, gdyż stanowią one znaczny odsetek społeczności lokalnej. Przedłużanie się życia 

ludzkiego, zmiany biologiczne i psychiczne powodują konieczność pomocy ze strony innych 

członków społeczności. Biorąc pod uwagę fakt, że osoby starsze są często samotne oraz to, że 

rodziny nie są w pełni wydolne w zaspokajaniu potrzeb swoich najstarszych członków koniecznie 

jest stworzenie systemu wsparcia środowiskowego tej grupy społecznej.

Wśród chorób przewlekłych u dorosłych dominują schorzenia układu krążenia, stawowo -  

kostnego, trawiennego. Natomiast najwięcej dzieci wykazuje zaburzenia statyki ciała oraz 

zaburzenia rozwoju.

2. Ubóstwo

Ubóstwo jest w chwili obecnej poważnym problemem społecznym. Nie występuje ono 

jednak prawie nigdy samoistnie, lecz towarzyszy innym problemom w społeczności najczęściej 

bezrobociu, niepełnosprawności i wielodzietności. Dlatego nie będzie omawiane indywidualnie 

tylko przy innych dysfunkcjach będących przyczyną korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. 

W Polsce system pomocy społecznej obejmuje wsparciem osoby ubogie tylko wówczas, gdy 

ubóstwu towarzyszy inny poważny problem społeczny. Jest to rozwiązanie odmienne niż 

w większości krajów Unii Europejskiej, gdzie już sam fakt posiadania niskich dochodów uprawnia 

do pomocy finansowej ze środków publicznych. W Polsce próg interwencji socjalnej, czyli 

wysokość dochodu, która uprawnia do wsparcia socjalnego z pomocy społecznej określa ustawa. 

Aktualnie dla gospodarstwa jednoosobowego próg ten wynosi 477 zł, a dla gospodarstwa 

wieloosobowego 351 zł na każdą osobę w rodzinie. Interwencja socjalna dotyczy osób i rodzin, 

których dochód jest niższy od minimum socjalnego a wyższy od minimum egzystencji, zatem są to 

rodziny o bardzo niskich dochodach.

Od 1.05.2004 roku nasze państwo wspiera rodziny o niskich dochodach niepozwalających 

na pełne zaspokojenie potrzeb bytowych i rozwojowych dzieci i młodzieży poprzez świadczenia 

rodzinne przy progu dochodowym 504 zł na osobę w rodzinie (583 zł w rodzinie, w której 

wychowywane jest dziecko niepełnosprawne).

7



3. Bezrobocie

Bezrobocie polega na pozostawaniu bez zatrudnienia przez osoby w wieku produkcyjnym, 

które są zdolne do pracy i zgłaszają gotowość jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Bezrobocie jest dysfunkcją, która rodzi wiele negatywnych skutków dla osoby bezrobotnej, rodziny 

bezrobotnego i społeczności lokalnej. Bezrobocie obniża popyt na produkty i usługi, co w efekcie 

w sposób pośredni powoduje dalszy wzrost bezrobocia. Ta dysfunkcja od kilku lat jest główną 

przyczyną trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej klientów pomocy społecznej w Gzach. W 2010 

roku z pomocy GOPS korzystało 53 osoby bezrobotne ( liczba osób w rodzinie 170 ).

W dużej skali występuje bezrobocie długotrwałe -  powyżej 12 miesięcy, które skutkuje 

negatywnymi zmianami w psychice osób bezrobotnych, a dla całej społeczności gminy oznacza 

konieczność ponoszenia kosztów świadczeń pieniężnych dla tej grupy nieuprawnionej do zasiłku 

dla bezrobotnych.

Wobec dużej wagi problemu bezrobocia i jej znaczenia dla całej społeczności, gmina nie 

może pozostać bezczynna wobec tego zjawiska pomimo iż zasadniczo zwalczanie bezrobocia jest 

zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy.

4. Alkoholizm i inne uzależnienia.

Pojęcie "problemy alkoholowe" obejmuje szkody spowodowane nadużywaniem alkoholu 

występujące u osób uzależnionych lub u członków ich rodzin. Osoby nadużywające alkoholu to te, 

które mają epizodyczne problemy z używaniem tej substancji, natomiast osoby uzależnione od 

alkoholu charakteryzują się zespołem objawów klinicznych na podstawie, których można 

rozpoznać obecność postępującej choroby.

Nadużywanie alkoholu i alkoholizm to jeden z najpoważniejszych problemów społecznych 

w Polsce. Rodzina z problemem alkoholowym, w której chociaż jedna osoba pije przynosząc 

szkodę pozostałym członkom rodziny, jest rodziną dysfunkcyjną. Osoby mieszkające i żyjące razem 

z alkoholikiem są współuzależnione.

Obok pomocy osobom uzależnionym bardzo ważna jest profilaktyka uzależnień. 

Najważniejszym adresatem działań prewencyjnych są dzieci i młodzież, które trzeba wyposażyć
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w wiedzę i umiejętności, jak sobie radzić w życiu i nie ulegać nałogom. W gminie Gzy powołana 

jest Gminna Komisja Rozwiązywania Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jej 

zadaniem jest motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomoc rodzinom osób 

nadużywających alkoholu. Pomoc ma charakter konsultacji merytorycznej i prawnej. Corocznie 

uchwalany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który jest 

elementem strategii rozwiązywania problemów społecznych.

5. Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to jeden z najbardziej bulwersujących opinię społeczną w ostatnim 

czasie tematów. Przemoc jest nieprzypadkowym działaniem godzącym w nietykalność i osobistą 

wolność jednostki lub przyczyniającym się do fizycznej oraz psychicznej szkody innej osoby, 

wykraczającym poza społeczne zasady wzajemnych międzyludzkich relacji. Kodeks kamy 

przewiduje sankcje karne dla tych, którzy znęcaj ą się fizycznie lub moralnie nad członkiem 

rodziny lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności do 

sprawcy, albo nad małoletnim, lub osobą bezradną.

Wśród klientów GOPS Gzy w marginalnej ilości występuje problem trudności w adaptacji 

do środowiska po opuszczeniu zakładu karnego i sieroctwo, narkomania nie została dotąd 

odnotowana. Stosunkowo mało jest też osób bezdomnych.

6. Pomoc dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Wśród klientów pomocy społecznej są również rodziny mające problemy z realizacją zadań 

opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci. Rodziny te często nie dysponują odpowiednimi 

wzorcami dbania i troszczenia się o dzieci, wystarczającymi środkami, aby stworzyć dla dzieci 

środowisko wzrostu i rozwoju oraz właściwego ich wychowywania. Dzieci zatem nie mają 

odpowiednich warunków w mieszkaniu do odpoczynku, nauki, utrzymywania higieny, zdrowia.

Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza poszerzyć pomoc skierowaną do rodzin, które znalazły się 

w sytuacjach trudnych. Celem tej pomocy będzie usamodzielnienie rodzin, ich integracja ze 

środowiskiem oraz rozwijanie umiejętności istotnych w wypełnianiu zadań społecznych. Zgodnie 

z ustawą o pomocy społecznej pomoc rodzinie polega przede wszystkim na:

- zaspokajaniu jej niezbędnych potrzeb życiowych,
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- udzielaniu wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego 

wynikająca ze zubożenia rodzin, bezrobocia, narastania zjawisk patologii wewnątrz rodziny może 

skutkować rozbiciem rodzin i całkowitą niezdolnością do zapewniania dzieciom opieki, dlatego 

koniecznie jest wsparcie tej grupy osób.

D. PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE

GZY NA LATA 2011 -  2020.

1. Niepełnosprawność, przewlekłe choroby i starość

Cele szczegółowe:

1) Wspomaganie rodzin, w których żyją osoby starsze, przewlekle chore bądź 

niepełnosprawne w działaniach zmierzających do zaspokojenia ich potrzeb i utrzymaniu 

ich w środowisku zamieszkania.

2) Rozwijanie oferty usług i świadczeń pomocy społecznej dla osób starszych, 

przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

3) Podnoszenie jakości oferowanych usług.

4) Ułatwianie dostępu osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych do 

przysługujących im uprawnień i usług.

5) Wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

6) Wspieranie inicjatyw samopomocowych.

7) Pomoc w organizowaniu czasu wolnego, form rekreacji i wypoczynku dla osób 

starszych, niepełnosprawnych lub przewlekle chorych.
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Zadania:

1) Prowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

w miejscu zamieszkania.

2) Propagowanie korzystania z oferty ośrodków wparcia, placówek dziennego pobytu 

w Pułtusku.

3) Wspieranie samopomocy rodzin i wolontariatu.

4) Udzielanie pomocy finansowej osobom o niskich dochodach na zasadach 

określonych w ustawie.

5) Obejmowanie ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym osób niepełnosprawnych 

i członków ich rodzin, na zasadach określonych w ustawach.

6) Wspieranie tworzenia i utrzymywania rodzinnych domów pomocy.

7) Współpraca instytucji gminnych i ponadlokalnych świadczących usługi na rzecz osób 

z powyższymi dysfunkcjami.

8) Usuwanie barier architektonicznych w miejscach i instytucjach użyteczności 

publicznej, w gminnych lokalach mieszkalnych.

9) Ułatwianie dostępu do edukacji dzieciom niepełnosprawnym poprzez dostęp do 

szkół i przedszkoli.

10) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku w zakresie tworzenia 

warunków do zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby 

niepełnosprawne.

11) Zapewnienie warunków do samoaktywności ludzi starszych w zaspokajaniu potrzeb 

kontaktów społecznych - Klub Seniora.

12) Organizowanie corocznych spotkań seniorów z gminy Gzy, tzw. "Dzień Seniora"

13) Organizowanie corocznych spotkań dla osób samotnych, starszych, przewlekle

11



chorych i niepełnosprawnych, np. Wigilia, spotkania opłatkowe.

14) Nadawanie charakteru integracyjnego imprezom kulturalno-rekreacyjnym 

organizowanym w gminie.

Odbiorcy:

l.osoby niepełnosprawne, przewlekle chore i starsze oraz członkowie ich rodzin,

2. społeczność gminy Gzy.

Realizatorzy:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

2. organizacje pozarządowe,

3. placówki oświatowe,

4. placówki służby zdrowia,

5. kościoły,

6. inne instytucje.

2. Ubóstwo.

Cele szczegółowe:

1) Umożliwienie rodzinom o niskich dochodach pełnego udziału w życiu 

społecznym.

2) Wsparcie, w tym finansowe, osób i rodzin o niskich dochodach.

3) Rozwijanie oferty świadczeń dla osób i rodzin ubogich.

4) Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie wspomagania osób ubogich.

5) Ułatwianie dostępu do wypoczynku i rekreacji osobom z rodzin o niskich dochodach. 

Zadania:

1) Udzielanie pomocy finansowej osobom i rodzinom o niskich dochodach, na zasadach 

określonych w ustawie o pomocy społecznej i o świadczeniach rodzinnych, w formie 

zasiłków pieniężnych - zasiłki okresowe, celowe i celowe specjalne, zasiłki rodzinne 

i inne.
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2) Dożywianie dzieci z rodzin ubogich.

3) Udzielanie pomocy rzeczowej - posiłek, odzież i inne osobom ubogim.

4) Organizowanie akcji okazjonalnych wspierających członków rodzin o niskich dochodach 

- mikołajki, wigilia, paczki na święta.

5) Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.

6) Udział gminy w lokalny, rządowych i unijnych programach pomocowych na rzecz 

osób o niskich dochodach.

Odbiorcy:

1.osoby i rodziny o niskich dochodach,

2. społeczność gminy Gzy.

Realizatorzy:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach,

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3. organizacje pozarządowe i instytucje,

4. kościoły.

3. Bezrobocie.

Cele szczegółowe:

1) Ułatwienie osobom bezrobotnym i członkom ich rodzin pełnoprawnego udziału 

w życiu społecznym.

2) Przeciwdziałanie marginalizacji osób bezrobotnych i ich rodzin.

3) Ograniczanie negatywnych skutków pozostawania bez pracy.

4) Wyrównywanie szans na rynku pracy dla wszystkich grup społecznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem grup dyskryminowanych.
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Zadania:

1) Stworzenie sieci współpracy między instytucjami i organizacjami pozarządowymi 

zajmującymi się pracą z osobami bezrobotnymi.

2) Stwarzanie przyjaznego środowiska i wspieranie inicjatyw zmierzających do 

tworzenia nowych miejsc pracy i prowadzenia działalności gospodarczej.

3) Pomoc socjalna dla bezrobotnych i ich rodzin.

4) Zmniejszanie psychospołecznych skutków bezrobocia:

a. praca doradców zawodowych, pracowników socjalnych, psychologów, prawników,

b. aktywizacja zawodowa,

c. przyuczenie do zawodu,
d. szkolenia i reorientacja zawodowa,

e. akcje edukacyjne,

f. wspieranie samopomocy.

5) Działania ułatwiające reorientację zawodową rolników i członków ich rodzin.

6) Ułatwienie podjęcia pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym 

i marginalizacją, w szczególności poprzez udział w projekcie systemowym realizowanym 

przez GOPS w ramach EFS.

7) Ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, udział w inicjatywach przez nich 

organizowanych.

8) Udział w lokalnych, rządowych i unijnych programach dotyczących aktywizacji i 

reorientacji zawodowej.

Odbiorcy:

1. osoby bezrobotne i członkowie ich rodzin,

2. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

3. studenci,
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4. rolnicy i członkowie ich rodzin,

5. kobiety.

Realizatorzy:

• Urząd Gminy,

• Powiatowy Urząd Pracy,

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

• szkoły,

• kościoły,

• organizacje pozarządowe,

• instytucje rynku pracy,

• przedsiębiorcy.

4. Alkoholizm i inne uzależnienia.

Cele szczegółowe:

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych.

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależnieniem, pomocy 

psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.

3) Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w

tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- 

wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej

15



rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Zadania:

1) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2) Prowadzenie działań w celu poprawy funkcjonowania systemu pomocy

terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu.

3) Organizacja akcji profilaktycznych i realizacja programów profilaktycznych 

w szkołach.

4) Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci.

5) Wspieranie realizacji kompleksowych działań profilaktycznych i edukacyjnych, 

których adresatem są dzieci i młodzież.

6) Udzielanie informacji o miejscach pomocy osobom z problemem alkoholowym lub 

innym uzależnieniem.

7) Wspieranie działań, w tym organizacji pozarządowych, na rzecz osób 

z wykluczeniem społecznym.

8) Prowadzenie działań prewencyjnych w zakresie stosowania używek.

Odbiorcy:

1. dzieci i młodzież ze szkół w Gzach,

2. osoby uzależnione i członkowie ich rodzin,

3. społeczność gminy Gzy.

Realizatorzy:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2. szkoły,

3. policja,
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4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gzach,

5. organizacje pozarządowe,

6. kościoły.

5. Przemoc w rodzinie.

Cele szczegółowe:

1) Profilaktyka w zakresie przemocy domowej.

2) Udzielanie pomocy ofiarom przemocy.

3) Praca ze sprawcami.

Zadania:

a) Współpraca przedstawicieli różnych służb udzielających pomocy ofiarom 

przemocy i pracujących ze sprawcami,

b) Prowadzenie akcji profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przemocy domowej,

c) Informowanie o możliwościach uzyskania pomocy dla ofiar przemocy,

d) Prowadzenie procedur "Niebieskiej Karty"

e) Udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej ofiarom przemocy,

f) Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

g) Wspieranie organizacji samopomocowych,

h) Szkolenie kadry pracującej z rodzinami, w których występuje przemoc,

i) Podjęcie działań zmierzających do stworzenia gminnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzime (zespół interdyscyplinarny).
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Odbiorcy:

a. ofiary przemocy domowej,

b. członkowie rodzin, w których występuje przemoc,

c. pracownicy służb społecznych,

d. sprawcy przemocy,

e. społeczność gminy Gzy

Realizatorzy:

a. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

b. policja,

c. szkoły,

d. organizacje pozarządowe,

e. placówki służby zdrowia.

6. Pomoc dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Cele szczegółowe:

1) Stworzenie systemu oparcia społecznego dla członków rodzin z problemami opiekuńczo 

-  wychowawczymi oraz młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo -  wychowawcze i

rodziny zastępcze.

2) Wspomaganie rodzin w wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczych, 

wychowawczych, zabezpieczaj ących.

3) Ograniczanie negatywnych zjawisk wynikających z dysfunkcjonalności rodzin.

4) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
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5) Pomoc rodzinom biologicznym dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 

i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w przywróceniu roli rodzicielskiej.

6) Animowanie społeczności lokalnej do pomocy rodzinom wychowującym dzieci.

Zadania:

1) Stworzenie i realizacja gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

2) Stała współpraca wszystkich instytucji i organizacji pozarządowych pomagających 

rodzinom w wypełnianiu ich funkcji.

3) Praca profilaktyczna wychowawców i pedagoga szkolnego w szkołach

i przedszkolach.

4) Prowadzenie zajęć wyrównawczych i kompensacyjnych dla dzieci w szkołach

i przedszkolach.

5) Dożywianie dzieci zagrożonych niedożywieniem z powodu ubóstwa i dysfunkcji

rodzin.

6) Obejmowanie pomocą socjalną i prawną członków rodzin z problemami

wychowawczo-opiekuńczymi.

7) Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

8) Ułatwianie dostępu do wypoczynku i rekreacji dzieciom i młodzieży z rodzin,

w których występują problemy.

9) Praca socjalna z rodzinami zastępczymi i biologicznymi dzieci umieszczonych 

w formach rodzinnej opieki zastępczej.

10) Zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego.

11) Realizacja programów osłonowych - rządowych i lokalnych.

12) Włączanie się w unijne programy pomocowe na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.
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Odbiorcy:

l.rodziny, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze,

2.osoby przebywające i opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo- 

wychowawcze,

3. uczniowie szkół,

4. rodziny z terenu gminy Gzy

Realizatorzy:

1. szkoły i przedszkola,

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

4. policja,

5. sądy i kuratorzy sądowi,

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

7. placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,

8. kościoły,

9. organizacje pozarządowe i instytucje.
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