UCHWAŁA NR XXIV/480/2020
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1876 ze zm.) - Rada Gminy Kobierzyce postanawia:
§ 1. Przyjąć Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030,
załącznik do niniejszej uchwały.

stanowiącą

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kobierzyce
Elżbieta Regulska
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WSTĘP
Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kobierzyce na lata 20212030 jest dokumentem, który na poziomie zarządzania lokalnego (gminnego) pełni zasadniczą
rolę wśród planów strategicznych przygotowywanych w obszarze polityki społecznej.
Pozwala na racjonalizację tej polityki, określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i
działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu
problemów społecznych i zminimalizować społeczne skutki kwestii społecznych.
Dokument stanowi podstawę do realizacji zadań Gminy Kobierzyce, które mają
przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są
zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym, a także mają doprowadzić do
integracji społecznej.
Niniejsza strategia została opracowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kobierzyce przy wsparciu ekspertów zewnętrznych. Strategia jest dokumentem
uspołecznionym. w pracach nad nim uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego,
środowisk pomocy społecznej, mieszkańcy gminy oraz eksperci zewnętrzni.
Dokument ma charakter kilkuletni. Został przygotowany na lata 2021- 2030.
Jest zgodny z założeniami odnoszących się do polityki społecznej dokumentów
strategicznych przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym i
umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.
***
W pracach nad Strategią podstawowym problemem jest zdefiniowanie pojęcia
„rozwiązywanie problemów społecznych”. Wielu profesjonalistów i praktyków wskazuje na
istotny udział w rozwiązywaniu problemów samych osób dotkniętych dysfunkcją i poprzez
wzmacnianie kompetencji tych osób uświadamianie podmiotowości w wychodzeniu z
problemu. Istotne jest zorganizowanie profesjonalnej pomocy nakierowaną na udzielanie
wsparcia dla osób chcących zmieniać siebie i swoje otoczenie oraz zorganizowanie
odpowiedniego systemu umożliwiającego rozwój potencjału społecznego osób i ich rodzin.
Zastępowanie osoby mającej problemy niewiele zmienia, a często jest ubezwłasnowolnianiem
tej osoby i naruszaniem jej godności.
Cele integracji powinny być wyrazem dążeń i aspiracji społeczności lokalnej
zmierzających do rozwiązania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier i zagrożeń

Id: C01CF234-C626-4E86-8190-6C74F40F4AC4. podpisany

Strona 3

4
oraz do wykorzystania wszelkich szans tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym dla
przyszłej integracji. Strategia jest więc instrumentem umożliwiającym podejmowanie decyzji
zarówno
w najbliższym okresie, jak i w odległej perspektywie. Zasady realizacji polityki długofalowej
określają cele strategiczne i zadania związane z ich realizacją, działania i decyzje zarówno
w najbliższym okresie, jak i decyzje w dalszym okresie powinny być podejmowane na
podstawie niniejszej strategii.
Społeczna akceptacja oraz identyfikacja mieszkańców z wypracowanymi celami dają
szansę władzy lokalnej na przejście z poziomu administrowania do poziomu zarządzania
polityką społeczną. Jako element żywy Strategia będzie podlegać ciągłym zmianom – będą
pojawiać się nowe, ważne cele, a część z przedstawionych w dokumencie straci swoją
aktualność. Ten ciągły proces zmian jest jak najbardziej pożądany, ponieważ będzie on
miernikiem działań i dążeń społeczności lokalnej.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kobierzyce na lata 2021- 2030
w ujęciu lokalnym powinna zająć się działaniem w obszarach przede wszystkim:
edukacja publiczna, kultura, samoorganizacja społeczności lokalnej;
pomoc

społeczna,

przeciwdziałanie

przemocy

w

rodzinie,

pomoc

osobom

niepełnosprawnym i starszym;
profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.
Osoba lub rodzina „z problemami”, której udzielono pomocy w tych obszarach, będzie
bardziej zmotywowana do aktywności w życiu społecznym z adekwatnym poczuciem
wartości, mająca świadomość współodpowiedzialności za rozwiązywanie problemów, które
spotkała.
Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów
i projektów pomocy społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych
będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez gminę środków finansowych,
jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji
samorządowej

i

partnerów

społecznych,
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1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA STRATEGII
Podstawą prawną opracowania niniejszej Strategii są w szczególności następujące akty
prawne:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn.

zmianami) obliguje Gminy do opracowania strategii rozwiązywania problemów
społecznych. Według art. 17. 1. w/w Ustawy: Do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy:
1) 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 […].
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277, z późn. zmianami) stanowi: Realizacja
zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii
rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa
w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie. W celu
realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika
(art. 4 ust. 2).
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz.

322, z późn. zmianami) stanowi: Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu realizacji
zadań, o których mowa w ust. 1, opracowuje projekt Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej „Gminnym Programem”, uwzględniając
zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 1—3 oraz kierunki działań wynikające z Krajowego
Programu. Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych (art. 10 ust. 2).
Poza tym należy nadmienić także o następujących aktach prawnych, w oparciu o które jest
opracowana niniejsza Strategia:
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ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713,
1378, z późn. zmianami),
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.
Dz. U. 2020 poz. 821 ze zmianami),
ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111
ze zmianami),
ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 808 z późn. zmianami),
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020
poz. 218, ze zmianami),
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.
Dz. U. 2020 poz. 1409, ze zmianami),
ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 176 ze
zmianami),
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 426, ze zmianami),
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 2019 poz.
2133, z późn. zmianami),
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057, ze zmianami),
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1359),
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 969 ),
ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 326,568 ),
ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1329 ).
Podczas realizacji strategii zajdzie również potrzeba odwołania się do innych aktów prawnych,
m.in. z zakresu edukacji, kultury, ochrony zdrowia i budownictwa socjalnego.

Id: C01CF234-C626-4E86-8190-6C74F40F4AC4. podpisany

Strona 8

9
2. UCZESTNICY, PROCES USPOŁECZNIANIA, PROCEDURY
Uspołecznienie procesu planowania strategicznego jest wymogiem Unii Europejskiej i
wiąże się w praktyce z zastosowaniem w procesie planowania co najmniej dwóch z czterech
niżej podanych zasad polityki strukturalnej Unii Europejskiej:
programowanie – obowiązek tworzenia długookresowych strategii i planów rozwoju na
poziomie narodowym, wojewódzkim i wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione
potrzebami lokalnymi – także na poziomie gmin i powiatów;
subsydiarność – jasne określenie kompetencji władzy wykonawczej różnych szczebli
i

upoważnienie

(na

mocy

stosowanych

aktów

prawnych)

samorządów

do

programowania i realizacji polityki społecznej regionu;
partnerstwo – statutowy obowiązek konsultowania polityki społecznej z partnerami
społecznymi na każdym poziomie programowania polityki społecznej;
koncentracja – wybór i ustalenie hierarchii priorytetów w ramach programów
operacyjnych i systematyczne zwiększanie przydziału środków na te działania
w obszarach, na których koncentrują się problemy społeczne i ekonomiczne.
W poniższej strategii zostały uwzględnione wszystkie wyżej wymienione zasady.
Słownik pojęć
WIZJA - dokąd zmierzamy, kim chcemy się stać, w imię jakich wartości działamy,
MISJA – sens naszego istnienia i działania,
PRIORYTETY – najważniejsze cele, pierwszoplanowa sprawa (zgodnie z nomenklaturą NSRR),
CELE (KIERUNKI

STRATEGICZNE)

– opisują pożądane zmiany struktury powiązań i jakości

w podsystemach rozwoju,
ZADANIA – upodmiotowiony harmonogram działań (programów, czasów).
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I.

CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNO- ANALITYCZNA

1. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO
1.1.

Położenie i terytorium

Gmina Kobierzyce położona jest w województwie dolnośląskim, usytuowanym w
południowozachodniej części Polski, przy południowej granicy miasta Wrocławia. Gmina jest
jedną z 9 gmin powiatu wrocławskiego, gdzie usytuowanych jest również 5 gmin wiejskich
(Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Żórawina) i 3 gminy miejsko-wiejskie (Kąty
Wrocławskie, Sobótka, Siechnice). Główne szlaki komunikacyjne przebiegają przez gminy:
Kobierzyce, Długołęka i Kąty Wrocławskie, łącząc je również ze stolicą województwa, co
sprzyja rozwojowi działalności gospodarczej i napływowi inwestycji. Sytuacja społecznogospodarcza poszczególnych gmin powiatu jest zróżnicowana.
Kobierzyce należą do gmin o największym współczynniku dochodów własnych w
powiecie, jak i w województwie.
Mapa 1. Mapa powiatu wrocławskiego

Źródło: Strategia rozwoju gminy Kobierzyce do 2030 r.
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Jakość życia mieszkańców wykazuje znaczące zróżnicowanie w zależności od położenia
wsi w stosunku do Wrocławia, powiązania z głównymi szlakami komunikacyjnymi, a także
wielkości jednostki osiedleńczej.
W wielu miejscowościach gminy wśród czynników determinujących poziom życia
mieszkańców szczególnie istotne są zmiany powstałe na przestrzeni ostatnich lat. Ważnym
czynnikiem jest migracja ludności z ośrodków miejskich na teren wiejski. Gmina swą
atrakcyjnością przyciąga każdego roku nowych mieszkańców i inwestorów. Rozwój gminy ma
na celu poprawienie jakości życia mieszkańców oraz tworzenie nowych miejsc pracy i
zapewnienie optymalnych warunków społeczno-bytowych. Gmina Kobierzyce jest bardzo
atrakcyjna jako miejsce do osiedlania się ze względu na swoje położenie blisko Wrocławia.
Zasoby mieszkaniowe na terenie gminy Kobierzyce
W 2018 r. w gminie Kobierzyce było łącznie 8 727 mieszkań co stanowiło 15,8% ogółu
zasobów mieszkaniowych powiatu wrocławskiego. W porównaniu do 2014 r. liczba mieszkań
wzrosła o ok. 14,8%.

Tabela 1. Zasoby mieszkaniowe na terenie gminy Kobierzyce w 2014 i 2018 r.

Wyszczególnienie 2014

2018

2014= 100

Powiat=100
Rok 2018

7599

Gmina

8727

114,8

15,8

Kobierzyce
Źródło: BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl/

1.2.

Podstawowe dane demograficzne

Liczba ludności gminy Kobierzyce wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 20 760 osób
zamieszkujących w 33 wsiach zgrupowanych w 33 sołectwach. Powierzchnia gminy wynosi
149,1 km2, co daje zagęszczenie ludności na poziomie 143,6 osoby na 1 km2.
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Mapa 2. Ludność gminy Kobierzyce. Stan na 2019 r.

Źródło:

Strategia

rozwoju

gminy

Kobierzyce

do 2030 r.

Liczba mieszkańców gminy na przestrzeni ostatnich 10 lat wzrosła o ok. 36%.
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Wykres 1. Ludność w gminie Kobierzyce w latach 2009- 2019
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Źródło: BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl/

Analiza struktury wiekowej mieszkańców gminy Kobierzyce pozwala stwierdzić, że
korzystna jest proporcja osób w wieku przedprodukcyjnym (21,5% ogółu mieszkańców)
w stosunku do osób w wieku poprodukcyjnym (13,7% osób). Udział procentowy ludności
w wieku produkcyjnym wynosi 64,8%.
Wykres 2. Struktura ludności gminy Kobierzyce według ekonomicznych grup wieku 2019 r.
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Źródło: BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl/
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Przyrost populacji w ostatnich kilku latach w gminie Kobierzyce dotyczył głównie
miejscowości położonych w rejonie Węzła Bielańskiego oraz wzdłuż dróg krajowych nr 35 i 8.
Prognozuje się dalszy wzrost liczby ludności gminy. Szczególnie duży wzrost liczby
mieszkańców nastąpił głównie w miejscowościach Wysoka, Bielany Wrocławskie i Tyniec
Mały, co wynika z powstawania tam nowych osiedli mieszkaniowych. Na podstawie najnowszej
prognozy liczby ludności sporządzonej przez Główny Urząd Statystyczny dla powiatu
wrocławskiego do roku 2050, opracowano prognozę dla gminy Kobierzyce na najbliższe lata,
do roku 2033. Zgodnie z założeniami prognozy, jeżeli tempo przyrostu utrzyma się na obecnym
poziomie to do roku 2033 liczba mieszkańców gminy wzrośnie o około 5 000.

1.3.

Rynek pracy

W 2018 r. na obszarze gminy Kobierzyce funkcjonowało łącznie 3 600 podmiotów
gospodarczych sektora prywatnego. W porównaniu do 2014 r. nastąpił wzrost liczby podmiotów
gospodarczych sektora prywatnego o ok. 27,1%. Powyższa tendencja zauważalna była również
w powiecie wrocławskim. Zaznaczyć przy tym należy, że wzrost liczby podmiotów
gospodarczych w gminie był szybszy niż w powiecie wrocławskim tj. 24,6%. Najszybszym
wzrostem liczby firm cechowały się gminy: Czernica (32,0%), Długołęka (29,3%) i Siechnice
(28,3%).
Tabela 2. Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Kobierzyce według stanu na 2014 i 2018 r.

Wyszczególnienie 2014

2018

2014=100

Powiat = 100
Rok 2018

Kobierzyce

2833

3600

127,1

17,1

Źródło: Strategia rozwoju gminy Kobierzyce do 2030 r.

Ważnym wskaźnikiem oceny przedsiębiorczości mieszkańców jest liczba podmiotów na
10 000 mieszkańców. Dla gminy Kobierzyce parametr ten wynosił w 2018 r. 115,3 i był
najwyższy dla gmin powiatu wrocławskiego. Warto również podkreślić, że na przestrzeni lat
2014–2018 wskaźnik ten wzrósł w gminie o 15,3%, a tempo tego wzrostu było najszybsze
w całym powiecie.
Wyraźny wzrost liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy
zaobserwowano w następujących branżach: obsługa rynku nieruchomości, budownictwo,
przemysł, edukacja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Na przestrzeni lat 2011-2018 w gminie
Kobierzyce swoją działalność gospodarczą rozpoczęło 1 201 podmiotów.
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Tabela 3. Liczba podmiotów według PKD w gminie Kobierzyce w latach 2010, 2015, 2018

Lp.

Sekcja PKD

2010

2015

2018

Rok

2010=

100%
1

Handel

i 457

647

664

45,3%

99

184

231

133,3%

naprawy
2

Obsługa
nieruchomości

3

Budownictwo

236

324

369

56,35%

4

Przemysł

154

225

279

81,17%

5

Transport,

141

159

185

31,2%

gospodarka
magazynowa
6

Edukacja

65

118

152

133,85%

7

Ochrona

77

204

275

257,14%

63

30

33

-47,62%

zdrowia

i

pomoc
społeczna
8

Rolnictwo,
łowiectwo,
leśnictwo

Źródło: BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl/

Inwestycje zagraniczne w gminie Kobierzyce przyczyniły się do wzrostu miejsc pracy.
Inwestycje dużych przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym znacząco pobudziły lokalną
przedsiębiorczość. W 2018 r. na terenie gminy Kobierzyce funkcjonowało 3 744 małych
i średnich i małych podmiotów, co stanowi wzrost o 2644 podmioty od 2005 r.
Duże znaczenie dla rozwoju gminy Kobierzyce, miały inwestycje w okolicach Węzła
Bielańskiego, gdzie znajdują się największe w Polsce centra handlowo-usługowe, a także
przedsiębiorstwa funkcjonujące w Biskupicach Podgórnych na terenie – Euro-Park Kobierzyce.
Teren ten to park przemysłowy utworzony w 2005 r. oraz w Bielanach Wrocławskich. Podstrefa
powstała celem realizacji inwestycji w produkcję TV LCD LG Display (wówczas LG Philips)
oraz jej klientów i dostawców (LG Electonics, LG Innotek, LG Chem). Do końca 2020 r.
LG Chem zainwestuje w Kobierzycach łącznie 3 mld USD, a w ciągu pięciu lat będzie tam
zatrudnionych ok. 8 000 osób. Obecnie na terenie EURO-PARK KOBIERZYCE działa
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36 inwestorów - głównie globalne i innowacyjne firmy z branży motoryzacyjnej, elektronicznej,
papierniczej i maszynowej. Spora część inwestycji realizowana jest przez firmy z Korei
Południowej. To zakłady firm kooperujących (m.in. LG Innotek, LG Electronics, Starion
Poland, Enchem). To również inne, zagraniczne inwestycje, np. niemieckich firm Kessel, Lapp
Kabel, hiszpańskiej Industrias Alegre, czy duńskiej Aluwind bądź fińska UPM Raflatac.
Bezrobocie
Wskaźnik bezrobocia mierzony jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie
ludności w wieku produkcyjnym był w gminie Kobierzyce niższy niż w powiecie wrocławskim
i w 2018 r. wynosił 1,4%. Niższy wskaźnik bezrobocia zarejestrowano jedynie w gminie
Długołęka (1,2%). W przypadku gmin Kąty Wrocławskie i Siechnice kształtował on się na tym
samym co w gminie Kobierzyce poziomie. W pozostałych gminach analizowany wskaźnik
przyjmował wyższą wartość.
Tabela 4. Wskaźnik bezrobocia w gminie Kobierzyce w 2014 i 2018 r.

Wyszczególnienie 2014

2018

2014=100

Powiat= 100
Rok 2018

2,5

Gmina

1,4

56

93,3

Kobierzyce
Źródło: Strategia rozwoju gminy Kobierzyce do 2030 r.

Problem bezrobocia ma charakter marginalny, a wręcz można stwierdzić, że większym
zagrożeniem dla rozwoju gminy jest ograniczona podaż pracowników. Należy zaznaczyć, że na
terenie gminy Kobierzyce problem bezrobocia dotyczy przede wszystkim kobiet.
Tabela 5. Liczba bezrobotnych na terenie gminy Kobierzyce w latach 2010- 2018

Bezrobotni 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ogółem

374

349

400

407

305

277

238

177

179

Kobiety

216

199

238

238

186

178

146

116

114

Źródło: BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl/

Struktura bazy ekonomicznej gminy powoduje, że rynek pracy na terenie gminy
Kobierzyce zdominowany jest przez osoby pracujące na terenie gminy, w Euro- Parku lub we
Wrocławiu.
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1.4.

Infrastruktura edukacyjna i kulturalna

Analizując sytuację społeczno- ekonomiczną gminy należy również zwrócić uwagę
na infrastrukturę edukacyjną, kulturalną i zdrowotną. W obszarze polityki społecznej na terenie
gminy działa szereg instytucji, których główny celem są działania z obszaru pomocy społecznej,
a także edukacji, kultury, sportu i rekreacji oraz profilaktyki zdrowotnej.

1.4.1. Infrastruktura edukacyjna i żłobkowa
Gmina Kobierzyce jest organem prowadzącym dla 8 jednostek oświatowych, w tym: dla
4 zespołów szkolno-przedszkolnych, 2 szkół podstawowych, 2 przedszkoli. Na terenie gminy
funkcjonują także 2 szkoły ponadpodstawowe podlegające powiatowi wrocławskiemu.
Gmina Kobierzyce wychodząc naprzeciw potrzeb mieszkańców utworzyła Kobierzycki
Zespół Żłobków, który tworzą 2 placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W dwóch
żłobkach objęto opieką 165 dzieci w wieku do 3 lat. Na terenie gminy Kobierzyce działa
również 13 niepublicznych żłobków, do których uczęszcza 210 dzieci.
Na

terenie

gminy

funkcjonuje

6

przedszkoli

publicznych

zlokalizowanych

w miejscowościach: Kobierzyce, Ślęza, Bielany Wrocławskie, Wysoka, Tyniec Mały, Pustków
Żurawski oraz punkt przedszkolny zlokalizowany w Pustkowie Wilczkowskim. Liczba dzieci
w przedszkolach jest optymalna w stosunku do możliwości lokalowych. Ponadto przy 5
szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne, w których realizowane jest roczne
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Łączna liczba dzieci, która uczęszcza do
publicznych placówek wynosiła w roku szkolnym 2019/2020 1.123 osób. Niepubliczne
placówki oświatowe uzupełniające sieć publicznych przedszkoli na terenie gminy, to 5
przedszkoli oraz 6 punktów przedszkolnych w miejscowościach: Tyniec Mały, Ślęza, Wysoka,
Bielany Wrocławskie i Żurawice.
Na terenie gminy Kobierzyce funkcjonuje 6 szkół podstawowych, z tego 4 w zespołach
szkolno- przedszkolnych w: Bielanach Wrocławskich, Wysokiej, Tyńcu Małym, Pustkowie
Żurawskim oraz 2 samodzielne szkoły podstawowe w: Kobierzycach i Pustkowie
Wilczkowskim. Łącznie do szkół w roku szkolnym 2019/ 2020 uczęszczało 2.480 uczniów.
Ponadto na terenie gminy Kobierzyce funkcjonują placówki ponadpodstawowe,
prowadzone przez Powiat Wrocławski. Są to:
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach; w skład Powiatowego Zespołu Szkół
Nr 1 w Krzyżowicach wchodzą: technikum, szkoła branżowa I stopnia;
Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach.
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Gmina świadczy usługi transportowe na rzecz uczniów niepełnosprawnych z terenu
gminy Kobierzyce do placówek szkolno-wychowawczych i szkół we Wrocławiu, Wierzbicach i
Kątach Wrocławskich oraz zwraca koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców
do placówek.

1.4.2. Infrastruktura kulturalna i sportowa
Duże znaczenie w realizacji zadań w obszarze społecznym mają gminne instytucje
kultury oraz instytucje upowszechniające wśród mieszkańców postawy aktywne zapewniając
im możliwość uprawiania sportu i rekreacji.
Podmioty kulturalne występujące na terenie gminy Kobierzyce:
Kobierzycki Ośrodek Kultury (KOK) - Obiekt ten składa się z biur administracyjnych,
sali zajęciowych przeznaczonych dla uczestników sekcji oraz kół zainteresowań,
kawiarni oraz biblioteki.
Biblioteka Kobierzyckiego Ośrodka Kultury z dobrze rozbudowaną siecią filii
bibliotecznych w następujących miejscowościach: Bielany Wrocławskie, Jaszowice,
Tyniec Mały, Wierzbice, Tyniec nad Ślęzą oraz punktem bibliotecznym w Pustkowie
Żurawskim;
Świetlice Profilaktyki Środowiskowej - Kobierzycki Ośrodek Kultury realizuje
Program Świetlic Profilaktyki Środowiskowej w miejscowościach: Damianowice,
Dobkowice, Domasław, Jaszowice, Krzyżowice, Kobierzyce, Królikowice, Kuklice,
Magnice, Owsianka, Pełczyce, Pustków Wilczkowski, Pustków Żurawski, Solna,
Szczepankowice, Ślęza, Tyniec Mały, Tyniec nad Ślęzą, Wierzbice, Żerniki Małe;
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji- Od 2018 r. w KOSiR działa sekcja piłki
nożnej pod nazwą Akademia Piłkarska Gminy Kobierzyce ( 2 grupy szkoleniowe piłki
nożnej w kategoriach dziecięcych żak i orlik).
Kluby piłkarskie to w szczególności: Gminny Klub Sportowy w Kobierzycach oraz
Wierzbicki Klub Sportowy Wierzbice;
Klub Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce sp. z o.o. o.;
Klub Sportowy „Polonia” Bielany Wrocławskie;
4 Ludowy Klub Sportowy „Galakticos” Solna;
5 Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Jaszowice;
6 Klub Sportowy „Wicher” Domasław ;
7 Klub Sportowy „Tarant” Krzyżowice;
Klub Sportowy „Błękitni” Pustków Wilczkowski;
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9 Klub Sportowy Magnice;
10 Klub Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce sp. z o.o.;
11 Badminton Kobierzyce;
12 Koszykarski Klub Sportowy Kobierzyce;
13 Królewski Klub Jeździecki „Wiktoria” Chrzanów
Uczniowski Klub Sportowy „Bielik” Bielany Wrocławskie;
15 Uczniowski Klub Sportowy „Judo” Tyniec Mały;
16 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Tyniec Mały.

1.4.3. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy zapewniają Niepubliczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej:
NZOZ „Twój Lekarz” z siedzibą w Kobierzycach - W skład NZOZ-u „Twój Lekarz” na
terenie gminy Kobierzyce wchodzi sześć placówek:
o Ośrodek Zdrowia w Kobierzycach,
o Ośrodek Zdrowia w Tyńcu Małym,
o Ośrodek Zdrowia w Pustkowie Wilczkowskim,
o Ośrodek Zdrowia w Ślęzie,
o Ośrodek Zdrowia w Bielanach Wrocławskich,
o Ośrodek Zdrowia w Pustkowie Żurawskim;
NZOZ „Wysoka”;
NZOZ Przychodnia Ginekologiczna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.
Poza tym na terenie gminy dodatkowo oferowane są świadczenia medyczne przez
prywatne

praktyki

lekarskie,

m.in.

stomatologiczne,

internistyczne,

ginekologiczne,

laryngologiczne, pediatryczne. W obrębie gminy znajduje się 8 aptek: w Kobierzycach,
w Bielanach Wrocławskich, w Tyńcu Małym, w Wysokiej.
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Pomoc społeczna
Działalnością z zakresu pomocy społecznej w Gminie Kobierzyce zajmuje się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Na poziomie lokalnym wykonuje zadania skierowane na wsparcie
i poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Kobierzyce. Działania Ośrodka są zbieżne
z lokalną polityką społeczną i zgodne z realizacją celów Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2021- 2030.
Do zadań GOPS należy w szczególności:
realizacja zadań własnych gminy takich jak: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych
ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, celowych,
okresowych i innych, świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych
w miejscu zamieszkania, udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia
i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w tym bezdomnym, dożywianie
dzieci, sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, kierowanie do domu pomocy
społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca, praca socjalna;
wspieranie rodziny i współfinansowanie pieczy zastępczej;
podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
diagnoza potrzeb oraz sprawozdawczość.
Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących
do przedmiotu wszystkich działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach
upoważniony jest Dyrektor GOPS. W GOPS w 2019 roku zatrudnionych było 30 pracowników
(28,25 etatów): Dyrektor Ośrodka, 8,50 etatów dla pracowników socjalnych, 3,50 dla
pracowników wykonujących usługi opiekuńcze, 15,25 pozostałych pracowników (specjaliści od
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, główna księgowa oraz specjalista do spraw
księgowo-kadrowych, aspirant pracy socjalnej oraz asystenta rodziny).
W związku z tym, że GOPS w Kobierzycach jest małą placówką, pracownicy Ośrodka
mają doskonałe rozeznanie w problemach i potrzebach osób, którym pomagają. Wspólnie mogą
zastanawiać się nad najlepszymi rozwiązaniami trudnych przypadków. Również podopieczni
znają pracowników, mają do nich zaufanie i dzięki temu, zwracają się do nich we wszystkich
trudnych sprawach.

2. PROBLEMY SPOŁECZNE WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
W Gminie Kobierzyce według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. objęli wsparciem
łącznie 315 rodzin, w których było 758 osób. Wsparcie finansowe udzielono 215 rodzinom.
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Tabela 6. Liczba i rodzaj świadczeń pieniężnych na terenie gminy Kobierzyce. Stan na 2019 r.

Rodzaj świadczenia

2019
Liczba rodzin

Kwota świadczeń

Niepieniężne

70

-

Pieniężne

245

987.059

Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach za 2019 rok.

Z powyższych tabel wynika, iż w skali ostatnich lat liczba rodzin korzystających
z pomocy finansowej i w naturze utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Minimalny
spadek liczby rodzin prawdopodobnie wynika z malejącej stopy bezrobocia w gminie
Kobierzyce oraz nowych form wsparcia rodzin ze strony Państwa.
W gminie Kobierzyce najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej
osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez
ośrodki pomocy społecznej w 2019 roku było kolejno: bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, przemoc w rodzinie.
Tabela 7. Klasyfikacja powodów udzielania świadczeń w 2009, 2014, 2018, 2019 r.
Powód
przyznania 2009
2014
2018

2019

świadczenia

Liczba rodzin

Liczba rodzin

Liczba rodzin

Liczba rodzin

Ubóstwo

169

188

130

97

187

Sieroctwo

0

0

1

0

0

Bezdomność

4

8

7

6

6

2

0

0

0

0

Bezrobocie

133

117

49

43

112

Niepełnosprawność

84

117

87

74

124

Długotrwała lub ciężka

115

128

131

103

180

66

101

66

59

247

Alkoholizm

29

54

34

32

54

Narkomania

4

3

2

1

1

2

0

0

0

0

0

3

0

16

36

6

24

58

68

221

Potrzeba

ochrony

liczba osób

macierzyństwa

choroba
Bezradność

w

sprawach opiekuńczowychowawczych
i

prowadzeniu

gospodarstwa dom.

Trudności
opuszczeniu

po
zakładu

karnego
Klęska żywiołowa lub
ekologiczna
Przemoc w rodzinie

Źródło: GOPS w Kobierzycach.
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2.1.

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Sytuacja rodzin została przedstawiona w oparciu o dane statystyczne w zbiorach
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który ewidencjonuje informacje o rodzinach
doświadczających różnych problemów oraz udzielanych rodzinom formach wsparcia. Wybrane
dane statystyczne pokazują, że na terenie gminy Kobierzyce problemy rodzin wychowujących
dzieci, w tym rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
plasują się na pierwszym miejscu w hierarchii problemów społecznych pod względem liczby
osób objętych świadczeniami.
W gminie obserwuje się wzrost ogólnej liczby rodzin objętych pomocą i wsparciem.
W terenie pracuje m. in. 2 asystentów rodziny, z których pomocą i wsparciem w 2019 r.
skorzystało 15 rodzin, a średni czas pracy z 1 rodziną wynosił 26 h.
Udzielane rodzinom wsparcie ma na celu pomoc w rozwiązaniu trudnych życiowych
problemów oraz zapobieganie niekorzystnym zjawiskom powodującym trudności rozwojowe
dzieci i młodzieży. Priorytetem w działaniu lokalnych podmiotów wspierających rodziny
wychowujące dzieci jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego w różnych
formach, co jest priorytetowym działaniem współczesnych społeczności lokalnych w dobie
zmniejszającej się dzietności rodzin.
Problemy rodzin niepełnych, podobnie jak wielodzietnych dotyczą zarówno sfery
niedostatku, zaniedbań opiekuńczych powiązanych z niewydolnością wychowawczą rodziców,
ale też schorzeniami, niepełnosprawnością i innymi problemami utrudniającymi prawidłowe
funkcjonowanie w społeczeństwie.
Wielość problemów z jakimi borykają się rodziny zamieszkujące na terenie gminy
Kobierzyce jest zróżnicowana, ale najwyraźniej rysują się problemy socjalne, które znajdują
wyraz w formach pomocy oferowanych dzieciom. Jedną z takich form stanowi dożywianie
dzieci w szkołach i placówkach edukacyjnych. Na terenie gminy Kobierzyce wymieniona
pomoc udzielana jest dla 65 świadczeniobiorców - dzieci (6761 świadczeń).
Przedstawiona powyżej diagnoza pokazuje, że problemy rodzin z dziećmi na terenie
gminy Kobierzyce dotyczą najczęściej kwestii socjalnych, na kolejnych miejscach plasuje się
wielodzietność lub niepełne rodzicielstwo, marginalnie występuje problem zaniedbań
opiekuńczych powodujący konieczność umieszczania dzieci w systemie pieczy zastępczej.
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3. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Badania zostały przeprowadzone w miesiącach czerwiec – październik 2020 roku.
W badaniu łącznie wzięło udział 735 osób (100 mieszkańców, 616 uczniów szkół oraz 19
sprzedawców alkoholu).
BADANIE DOROSŁYCH
W badaniu diagnozującym problemy społeczne w Gminie Kobierzyce wzięło udział 100
dorosłych mieszkańców. Kobiety stanowiły 62% badanej próby, zaś 38% mężczyźni.
Największą część badanej próby stanowiły osoby w wieku 36-45 lat (28%). Kolejne 30%
badanej grupy stanowiły osoby w wieku 46-55 (19%) oraz w wieku 26-35 lat (16%).
Ankietowani w wieku do 25 lat stanowili 9% ogółu respondentów. W wieku 56-65 lat było
15% osób oraz powyżej 65 lat - 13%.
Wśród ankietowanych 37% osób oceniło pozytywnie swoją sytuację materialną,
natomiast 30% wskazało odpowiedź „ani dobrze, ani źle”, z kolei 19% ankietowanych udzieliło
odpowiedzi „bardzo dobrze”. Swoją sytuację jako złą deklaruje 9%, oraz bardzo źle – 5%
ankietowanych osób.
Ankietowanych poproszono o wskazanie, jak często piją alkohol. Niepokojący jest fakt,
iż 5% respondentów przyznało, że spożywa alkohol codziennie, 14% pije kilka razy w tygodniu.
Kilka razy w miesiącu alkohol spożywa 28% osób, również 32% kilka razy w roku. Należy
zwrócić uwagę, iż 21% osób przyznało, że nie pije w ogóle alkoholu. Ukazuje to, iż problem
alkoholowy w gminie jest dość powszechny lecz umiarkowany. Co więcej, 5,06% respondentów
przyznało, iż czasami wykonuje swoje obowiązki zawodowe pod wpływem alkoholu, 8,86%
wykonuje je rzadko, 1,27% bardzo często, a 2,53% często. 82,28% ankietowanych nigdy nie
wykonywało swoich obowiązków zawodowych pod wpływem alkoholu.
Problem jazdy pod wpływem alkoholu to kolejna analizowana kwestia. Niestety i tutaj
można zauważyć, iż takie sytuacje zdarzały się badanym osobom. 8,86% ankietowanych
przyznało, iż raz zdarzyło im się kierować pojazdem po spożyciu alkoholu oraz 5,06%
przytrafia się to sporadycznie. Pozostałe 84,81% osób ankietowanych stwierdziło, że nigdy nie
byli w sytuacji prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.
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Wykres 3. Czy zdarzyło się Panu/i kierować pojazdem pod wpływem alkoholu?
100,00%

0,848101266

80,00%
60,00%
40,00%
0,088607595

20,00%

0,050632911

0,012658228

zdarza mi się to
sporadycznie

zdarza mi się to
często

0,00%
nigdy mi się to nie raz mi się to zdarzyło
zdarzyło
Źródło: Opracowanie własne.

Dobrą wiadomością jest fakt, iż 83% mieszkańców wie, że picie alkoholu przez kobiety
w ciąży ma wpływ na rozwój dziecka.
Jeśli chodzi o skalę spożycia alkoholu w gminie, to 41% mieszkańców przyznało,
iż na przestrzeni ostatnich lat, spożycie alkoholu wzrasta. 21% ankietowanych stwierdziło,
że spożycie alkoholu jest stałe, zaś 10% , że maleje. 28% respondentów nie potrafiło udzielić
odpowiedzi na to pytanie.
Wykres 4. Proszę ocenić czy spożycie alkoholu na przestrzeni kilku lat w Pana/i miejscowości?
50,00%

0,41

40,00%

0,28

30,00%
20,00%

0,21
0,1

10,00%
0,00%
maleje

jest stałe

wzrasta

trudno powiedzied

Źródło: Opracowanie własne.

W dużej części przypadków, niestety nierozłącznym dodatkiem dla osób, które
spożywają alkohol są papierosy. W Gminie Kobierzyce, aż 73% stwierdziło, że nigdy nie paliło
– jest to bardzo zadowalający wynik, natomiast 17 % robi to codziennie. Poszczególne osoby
palą kilka razy w miesiącu (3%) lub kilka razy w tygodniu (5%) oraz kilka razy w roku pali 2%
osób. Ponadto 91% badanych osób nie zażywa żadnych środków psychoaktywnych.
Dodatkowo, osoby, które zażywały środki psychoaktywne stosowały marihuanę (100%).
Analizując dostępność narkotyków w Gminie Kobierzyce

można zauważyć,

iż większość mieszkańców nie ma wiedzy na temat dostępności tych substancji w gminie (57%),
natomiast 22% osób uważa, że są łatwo dostępne. Kolejno, 14% ankietowanych odpowiedziało,
że w ich gminie narkotyki są trudno dostępne, zaś kolejne 7% osób twierdzi, że substancje
psychoaktywne są całkowicie niedostępne.
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Wykres 5. Jak ocenia Pan/ i możliwość pozyskania narkotyków na terenie Pana/i miejscowości?
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,57

0,22
0,07
całkowicie
niedostępne

0,14

trudno dostępne

łatwo dostępne

nie wiem

Źródło: Opracowanie własne.

Podobnie wygląda dostępność dopalaczy z punktu widzenia mieszkańców. Większość
osób nie ma wiedzy na temat (55%). Te środki są łatwo dostępne dla 21% mieszkańców, trudno
dostępne dla 15% mieszkańców oraz całkowicie niedostępne dla kolejnych 9% ankietowanych.
Zdecydowana większość respondentów również nie zna miejsc, gdzie można kupić substancje
psychoaktywne (79%).
Wykres 6. Jak ocenia Pan/i możliwość pozyskania dopalaczy na terenie Pana/i miejscowości?
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,55

0,09

całkowicie
niedostępne

0,21

0,15

trudno dostępne

łatwo dostępne

nie wiem

Źródło: Opracowanie własne.

Niepokojący jest fakt, iż 24% ankietowanych przyznało, że zna osoby, które doznają
przemocy w domu. 12% respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast 64%
osób ankietowanych nie zna osób, które doświadczają przemocy. Dane te również pokazują,
iż zjawisko przemocy domowej jest obecne na terenie gminy. Dodatkowo, 21% ankietowanych
mieszkańców przyznało, iż było kiedykolwiek osobą doświadczającą przemocy. Osoby
doświadczające przemocy najczęściej zaznaczały, iż były ofiarami przemocy psychicznej
(76,19%), fizycznej (61,90%), zaniedbania (19,05%), ekonomicznej (14,29%). Osobami
stosującymi przemoc wobec ankietowanych, był najczęściej partner/partnerka (52,38%).
Kolejno: tata (23,81%) oraz inne osoby: przyjaciele, obcy ludzie, pracodawca bądź partner
matki (19,05%).
Według 71% mieszkańców nie powinno się stosować kar wobec dzieci, 21% osób nie
potrafi określić swojego zdania. Natomiast 8% mieszkańców uważa, że stosowanie kar
fizycznych w stosunku do dzieci jest dobrą metodą wychowawczą.
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Co ciekawe, jeżeli chodzi o stosowanie przemocy to 71% ankietowanych uważa,
że nie istnieją okoliczności, które mogłyby usprawiedliwić tego typu zachowania. 11%
ankietowanych twierdzi odwrotnie. Natomiast 18% badanej próby nie potrafi udzielić
odpowiedzi na pytanie.
Wykres 7. Czy Pana/i zdaniem istnieją okoliczności usprawiedliwiające stosowanie przemocy?
100,00%
50,00%

0,71
0,18

0,11

0,00%
tak

nie

nie wiem

Źródło: Opracowanie własne.

Mieszkańcy zostali zapytani o to, do kogo zwróciliby się w razie problemu przemocy lub
zjawiska uzależnienia w rodzinie. Respondenci najczęściej zwróciliby się na Policję (48%), do
rodziny (34%) oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej (35%) lub do punktu konsultacyjnego lub
zadzwonili by na Telefon Zaufania (po 22%).
Wykres 8. Do kogo zwróciłby się Pan/i o pomoc w razie problemu uzależnień lub/i przemocy w rodzinie?
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Źródło: Opracowanie własne.

Dodatkowo,

25% mieszkańców uważa, że stopień zaangażowania władz lokalnych

w działania profilaktyczne w gminie jest dostateczny. Kolejne 14% osób ocenia władze lokalne
i ich zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych w gminie na stopień
„niedostateczny”. 14% mieszkańców trudno powiedzieć, a kolejne 11% nie posiada wiedzy.
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Pozostałe 17% uważa, że stopień zaangażowania gminy jest „dobry”, oraz „bardzo dobry” (19%).
Wykres 9. Jak ocenia Pan/i stopień zaangażowania władz lokalnych, związanych z rozwiązywaniem
problemów społecznych mieszkańców? (Pytanie wielokrotnego wyboru).
nie wiem

0,11

trudno powiedzied

0,14

niedostatecznie

0,14

dostatecznie

0,25

dobrze

0,17

bardzo dobrze

0,19

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Ankietowani w większości przyznawali, że warunki życia na terenie gminy są one raczej
dobre – takiej odpowiedzi udzieliło 27% osób. 24% badanych wskazało odpowiedź ,,dobre”, a
19% - średnie. Kolejno 17% osób twierdzi, iż są one bardzo dobre. Negatywnie oceniło je 13%
mieszkańców, w tym 9% osób wskazało odpowiedź ,,raczej złe”, 3% osób ,,złe”, a kolejne 1%
badanych zaznaczyło odpowiedź ,,bardzo złe”.
Wykres 10 Jak ocenia Pan/i aktualne warunki życia mieszkańców gminy?
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złe

bardzo złe

Źródło: Opracowanie własne.

Następnie ankietowanych poproszono o wskazanie głównych przyczyn problemów
społecznych, które powodują trudne warunki życia w gminie. Ankietowani wskazywali między
innymi: niezaradność życiową oraz alkoholizm (po 67%), bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych

(52%),

przemoc

w

rodzinie

(41%),

narkomanię

(33%),

samotne

wychowywanie dzieci, niepełnosprawność oraz ubóstwo (po 22%).
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Wykres 11. Jakie są według Pana/i główne przyczyny problemów społecznych mieszkańców powodujące
trudne warunki życia?
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Źródło: Opracowanie własne.

Poniższe pytanie miało na celu oszacowanie liczby rodzin ubogich w gminie. Łącznie
87% ankietowanych przyznała, że zna lub słyszało o takich rodzinach. Pozostałe 13% badanych
osób nie spotkało się z problemem ubóstwa w innych rodzinach.
Wykres 12. Czy Pana/i zdaniem na terenie gminy jest dużo rodzin ubogich?
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Źródło: Opracowanie własne.

Dodatkowo, ankietowanym zadano pytanie dotyczące prowadzenia gospodarstwa
domowego oraz spraw opiekuńczo-wychowawczych, jakie mogą być przyczyny bezradności
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mieszkańców w tej kwestii? Najwięcej, bo 85% osób odpowiedziało, że są to uzależnienia,
kolejne 81% wybrało odpowiedź mówiącą o niskiej umiejętności rodzicielskiej lub
wychowawczej.
Wykres 13. Jakie są Pana/i zdaniem przyczyny bezradności rodziców w sprawach opiekuńczowychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3
odpowiedzi)
niskie umiejętności rodzicielskie/wychowawcze
rodzina niepełna

0,81
0,04

rozpad rodziny
wielodzietnośd

0,12
0,07

niepełnosprawnośd/długotrwała choroba

0,11

przemoc w rodzinie
bezrobocie

0,66
0,14

uzależnienia

0,85

Źródło: Opracowanie własne.

Analizując negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży, można zauważyć,
iż zdaniem mieszkańców największym problemem jest: brak autorytetów w otoczeniu (55%),
zaniedbanie wychowawcze (51%), uzależnienie od komputera i Internetu (44%), alkohol i
papierosy, narkomania oraz przemoc ze strony rówieśników (po 29%), przestępczość
i chuligaństwo (22%), przemoc ze strony rodziców (19%), eurosieroctwo (14%), zaniedbanie
socjalne (11%), czy też sieroctwo (3%).
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Wykres 14. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzega Pan/i najczęściej?
(proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi)
alkohol i papierosy

0,29
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Źródło: Opracowanie własne.

REKOMENDACJE I WNIOSKI
Celem badania było przedstawienie wybranych problemów społecznych dotykających
Gminę Kobierzyce a w odniesieniu do opinii: dorosłych mieszkańców oraz dzieci i młodzieży.
Cel ten został osiągnięty w toku weryfikacji zebranego materiału badawczego, będącego
podstawą do opracowania wniosków i rekomendacji, które następnie posłużą do tworzenia
różnego rodzaju programów pomocowych zmierzających do poprawy sytuacji na terenie gminy,
w tym jakości życia jej mieszkańców.
Poniżej znajduje się podsumowanie wniosków z badania diagnozującego problemy
społeczne na terenie Gminy Kobierzyce wraz z rekomendacjami, co do dalszych działań
profilaktycznych skierowanych do mieszkańców gminy oraz instytucji, których celem jest
profilaktyka.
Powyższe informacje mogą zostać wykorzystane w przyszłości do prowadzenia dalszych
pogłębionych badań wśród mieszkańców, uczniów oraz sprzedawców napojów alkoholowych.
W oparciu o dokonaną analizę problemów społecznych zostały sformułowane rekomendacje
skierowane do mieszkańców Gminy Kobierzyce, które powinny mieć charakter długofalowy
i wielostronny. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że aż 50% zaburzeń zdrowia
psychicznego prowadzących do nadużywania substancji psychoaktywnych, agresji i przemocy,
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a także innych zachowań antyspołecznych zaczyna się w okresie dojrzewania. Dzieci i młodzież
są, więc grupą wymagającą szczególnie intensywnych oddziaływań profilaktycznych. Należy
skupić się przede wszystkim na najmłodszych by zapobiec i redukować takie zachowania.
Środowisko szkolne wywiera ogromny wpływ na rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny
dzieci i młodzieży, stąd jego kształtowanie może sprzyjać zdrowiu psychicznemu. Australijskie
badania na zlecenie WHO pozwoliły na wyodrębnienie najistotniejszych czynników
chroniących oraz czynników ryzyka :
Czynniki ryzyka:
przemoc rówieśnicza,
odrzucenie przez rówieśników,
słaba więź ze szkołą,
niedostateczne kierowanie własnym zachowaniem (brak kontroli),
destrukcyjna grupa rówieśnicza,
niepowodzenia szkolne.
Przez „czynniki chroniące” należy rozumieć: wszystkie elementy osłabiające
oddziaływanie czynników ryzyka, zwiększające „odporność” jednostki, a więc zmniejszające
prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań problemowych . Można je pogrupować w kilka
kategorii:
poczucie przynależności,
pozytywny klimat szkoły,
prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza,
okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć,
zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy”.
Wymienione czynniki chroniące mają charakter uniwersalny. Są odpowiednim
oddziaływaniem wśród młodszych mieszkańców gminy, czyli uczniów szkół. Najlepiej wdrażać
czynniki chroniące poprzez organizowanie warsztatów profilaktycznych, gdzie wzmacniane
są czynniki chroniące oraz osłabiane czynniki ryzyka. Warto pamiętać, że oddziaływanie
w zakresie jednego tematu zajęć, np. dotyczących jedynie przemocy może przynieść pozytywne
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rezultaty także w profilaktyce innych zachowań ryzykownych. Nadrzędną rekomendacją
wyznaczającą kierunek działań profilaktycznych jest wzmacnianie pozytywnego stosunku
do nauczycieli oraz budowanie klimatu współpracy pomiędzy nauczycielami w szkole oraz
wspieranie konstruktywnych zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych młodzieży. Do najbardziej
uniwersalnych i selektywnych czynników chroniących uczniów szkół podstawowych przed
angażowaniem się w zachowania problemowe należy włączyć:
pozytywne nastawienie do nauczycieli,
udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,
aktywny udział w praktykach i uroczystościach religijnych,
dobry kontakt z rodzicami; monitorowanie przez rodziców miejsc, w których
uczeń spędza czas wolny.
Efektywna ochrona młodzieży wiąże się z prawidłowym rozumieniem przez nauczycieli
procesów rozwojowych właściwych dla okresu adolescencji. Dlatego zaleca się, aby wspierać
pedagogów i nauczycieli zarówno na poziomie kształcenia formalnego, jak i nieformalnego,
w zdobywaniu wiedzy oraz poszerzaniu umiejętności w zakresie rozpoznawania wyzwań oraz
trudności specyficznych dla tego okresu rozwoju. Program profilaktyczny powinno się również
uwzględnić w działaniach związanych z profilaktyką uzależnień oraz rozwiązywaniem
problemów alkoholowych, które będą skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy
Kobierzyce.

Powinien zawierać działania profilaktyczno - informacyjne mające na celu

propagowanie zdrowego stylu życia i zmianę postaw przy użyciu sprawdzonych
i rekomendowanych programów profilaktycznych, odpowiadających na środowiskowe
zapotrzebowanie. Powinno zostać również uwzględnione realizowanie działań z zakresu
profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej skierowanej do osób uzależnionych,
spożywających alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy lub korzystających z innych używek,
jak również do ich rodzin, także osób zagrożonych przemocą oraz takich, przeciwko którym ta
przemoc jest stosowana regularnie. W celu zapewnienia skuteczności, uwzględnione działania
powinny być długofalowe, konsekwentne oraz wdrażane systematycznie na terenie Gminy
Kobierzyce.
Główne kierunki dalszych działań z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania
problemów społecznych w gminie powinny polegać na:
1. Rozwoju pracy socjalnej na rzecz mieszkańców, którzy są zagrożeni przemocą,
wszelkimi uzależnieniami od substancji psychoaktywnych i alkoholu, oraz wdrażanie
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najnowszych sposobów pomocy tym osobom. Skuteczne rozwiązywanie problemu
alkoholowego i narkotykowego zależy od różnych podmiotów instytucji, które działają
w tym zakresie, np. Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ankietowani mieszkańcy (łącznie 56,96%) deklarują, że ich spożywanie alkoholu
w ciągu dnia, w którym go piją, przekracza standardową porcję alkoholu. Jak najszybciej
należy zacząć zapobiegać rozwijaniu się uzależnienia od alkoholu. Rekomenduje się
tworzenie kampanii, które będą miały na celu informowanie mieszkańców, o tym jakie
mogą być konsekwencje spożywania dużej ilości alkoholu. Warto zaproponować
mieszkańcom, przychodzącym do Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej, czy też innych
instytucji by wypełnili test autodiagnozy, który udostępniony jest przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Dzięki wypełnieniu
testu, mieszkańcy będą mogli określić, czy np. są uzależnieni od spożywania alkoholu.
3. Poleca się również szkolenie pracowników lecznictwa odwykowego, w zakresie
doskonalenia zawodowego w tematyce o osobach uzależnionych od alkoholu i substancji
psychoaktywnych. Szkolenia powinny odbywać się nie tylko wśród pracowników, lecz
również kadra kierownicza powinna mieć wiedzę w zakresie reagowania i interwencji
wobec mieszkańców uzależnionych lub stwarzających zagrożenie dla innych.
4. Poleca się rozpowszechnianie ulotek, broszur i plakatów, na których znajdować się będą
informacje zachęcające do rzucenia palenia oraz sposoby i metody, które mogą w tym
pomóc. Należy podjąć działania profilaktyczne wykorzystując przy tym strategię
informacyjną, mającą na celu edukację mieszkańców z zakresu szkodliwości nikotyny na
zdrowie palacza i osób w jego najbliższym otoczeniu.
5. Warsztaty mogą być prowadzone w placówkach leczenia uzależnień, Ośrodkach
Pomocy Społecznej oraz innych organizacjach pomocowych. Warto również skorzystać
z kwestionariusza oceny ryzyka „SafeLives”, (RIC - Risk Identification Checklist –
Kwestionariusz oceny ryzyka).
6. Przedstawiciele podmiotów biorących udział w procedurze „Niebieskie Karty” mogą
skorzystać z plakatu, który jest udostępniony na stronie www.niebieskalinia.pl. Plakat,
może pomóc również osobom, które są dotknięte problemem przemocy.
7. Rekomenduje się nawiązanie współpracy z przedstawicielami służb wymiaru
sprawiedliwości. Do tego celu mogą posłużyć spotkania interdyscyplinarne oraz
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szkolenia dla wszystkich organizacji pomocowych. Dodatkowo, powinno się podnosić
kompetencje służb wymiaru sprawiedliwości.
8. Poleca się tworzenie punktów konsultacyjnych, które proponują kompleksową pomoc
psychologiczną, terapeutyczną oraz socjalną dla dzieci i dorosłych. Punkty te powinny
być regularnie wspierane finansowo przez gminę.
9. Rekomenduje się organizowanie lokalnych kampanii społecznych, by przekazywać
wiedzę osobom, które nigdy nie były ofiarami przemocy, aby mogły również mieć
wiedzę na temat mechanizmów przemocy, oraz były uświadomione o jej szkodliwości.
10. Mieszkańcy przyznają, że najczęściej na temat alkoholu i substancji psychoaktywnych
znajdują informacje w Internecie i telewizji. Warto zwrócić na to uwagę i dostosować się
do współczesnego życia mieszkańców – udostępniać kampanie na stronach
Internetowych bądź społecznościowych, a także działać w lokalnej telewizji.
11. Mieszkańcy powinni mieć dostęp do informacji na temat tego, z jakiej formy pomocy
mogą skorzystać w przypadku uzależnień (nie tylko ich samych, ale też rodziny
i bliskich).
12. Rekomenduje się dalszą kontrolę sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Z badań wynika,
że 42,11% ankietowanych sprzedawców nigdy nie uczestniczyło w szkoleniach
dotyczących odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu w gminie.
13. Udoskonaleniu działań profilaktycznych w Gminie Kobierzyce. Rekomenduje się
rozpowszechnianie ulotek promujących gminę oraz tego jakie wydarzenia kulturowe
związane z profilaktyką dzieją się w danym momencie w gminie.
14. Współpraca z mediami jest również ważnym elementem budowania społecznego
poparcia dla działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz edukacji społecznej.
15. Dalsze podejmowanie działań w zakresie profilaktyki szkolnej w oparciu o programy
wykorzystujące aktywność własną uczniów i programy profilaktyczne. Uczniowie
i uczennice zapytane o to, do kogo zwróciliby się mając problem związany
z uzależnieniami, między innymi wymienili nauczycieli, wychowawców klas,
psychologów szkolnych. Realizując programy profilaktyczne kształtuje się kompetencje
osobowościowe młodych ludzi oraz ich zdolności interpersonalne niezbędne dla
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satysfakcjonującego funkcjonowania wśród rówieśników bez pomocy alkoholu,
papierosów i narkotyków czy też przemocy.
16. Zachowania ryzykowne są podejmowane przez młodzież często poza szkołą, gdzie nie
daje to szkole możliwości wpływu na młodych ludzi – stąd ogromna rola rodziców, ich
wiedzy oraz umiejętności współpracy z dzieckiem w zakresie kształtowania właściwych
zachowań.
17. Rekomenduje się rozpowszechnianie wśród uczniów informacji na temat form pomocy
w przypadku posiadania w rodzinie osoby uzależnionej. Uczniowie powinni korzystać
z warsztatów psychologicznych, które mogłyby polegać m.in. na praktycznych
ćwiczeniach pracy nad swoją samooceną i bardzo ważną w tym wieku – asertywnością.
18. Poleca się zapewnienie warsztatów dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, oraz osób
pracujących w świetlicach.
19. Rekomenduje się prowadzenie zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży mających na
celu budowanie więzi pomiędzy uczniami oraz poczucie bezpieczeństwa i zaufania, gdyż
to stanowi między innymi czynnik chroniący podejmowania zachowań ryzykownych
przez dzieci i młodzież.
20. Zachęca się wprowadzenie Programów Rekomendowanych w szkołach. Programy te są
rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(PARPA), oraz mają na celu m.in. opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci
i młodzieży. Na stornie www.programyrekomendowane.pl, są udostępnione wszelkie
informacje i rodzaje programów. Dzięki nim można dostosować program do konkretnej
grupy odbiorców (np. wieku dzieci).
21. Zaszczepienie wśród uczniów zdrowego stylu życia, poprzez organizowanie konkursów
sportowych, obozów sportowych oraz ciekawych zajęć WF. Dodatkowo, poleca się
rozmieszczenie w szkołach plakatów o tematyce zdrowego stylu życia i korzyści z nim
związanych.
22. Rekomenduje

się

obserwacje

uczniów,

w

celu

zidentyfikowania

problemu

narkotykowego w szkole. Poleca się organizowanie warsztatów dla kadry pracowniczej
szkoły – przede wszystkim na temat tego, jak wykrywać objawy stosowania substancji
psychoaktywnych. W tym celu, warto zajrzeć na stronę Krajowego Biura do Spraw
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Przeciwdziałania Narkomani, gdzie możemy znaleźć przykłady objawów, które mogą
wskazywać na odurzenie narkotykowe wśród dzieci i młodzieży.
23. Rekomenduje się dostarczenie uczniom informacji, dotyczących tego, gdzie mogą
szukać pomocy podczas, kiedy zostają ofiarom przemocy.
24. Uczniowie, często w ankiecie wymieniają, że atrakcyjną formą działań profilaktycznych
byłoby dla nich spotkanie z przedstawicielem Policji. Takie spotkania mają na celu
uświadomienie dzieci i młodzieży o tym, jakie zachowania są aktem przemocy i jakie
niosą za sobą konsekwencje również prawne.
25. Rekomenduje się skorzystanie z kwestionariusza oceny ryzyka występowania przemocy
wobec dziecka oraz propozycja algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia
przemocy w rodzinie wobec dziecka. Powinno się go rozpowszechnić wśród
pracowników oświaty oraz tych, którzy pracują bezpośrednio z dziećmi (np. wśród
pracowników świetlic środowiskowych).
26. Uczniowie szkół oceniają, że zdobywanie alkoholu na terenie gminy jest możliwe. Jest
to sygnał dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, by
zwiększyła kontrolę punktów sprzedaży alkoholu, w celu eliminacji miejsc, gdzie osoby
niepełnoletnie mogą dokonać zakupu tego rodzaju napojów. Nacisk powinien być
kładziony również na każdorazowe sprawdzanie dowodu osobistego młodych klientów
w razie próby zakupu alkoholu lub papierosów.
27. Rekomenduje się stworzenie kampanii społecznej potępiającej różnego rodzaju
dyskryminację, a jednocześnie propagującej tolerancję, empatię oraz aktywną pomoc
ofiarom wykluczenia.
28. Stworzenie form pomocy dla osób ubogich: zasiłki i świadczenia, mieszkania socjalne,
zbiórki pieniędzy, ubrań, żywności.
29. Włożenie wysiłku ze strony szkoły, w celu identyfikacji problemów finansowych
w rodzinach uczniów oraz pomoc tym osobom (darmowe podręczniki, wyprawki
szkolne, stypendia).
30. Identyfikowanie osób pozostających bez zatrudnienia i pomoc im obejmującą
pośrednictwo zawodowe, w tym szkolenia z poszukiwania pracy oraz wsparcie dla osób
wchodzących lub powracających na rynek pracy.
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31. Organizowanie staży/praktyk zawodowych dla dorosłych, w celu podniesienia,
uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, a także szkoleń z zakresu
kompetencji kluczowych. Osoby, które mają mniejsze zasoby finansowe powinny mieć
możliwość uzyskania dofinansowania przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca
pracy, stażu lub praktyk zawodowych.
32. Informowanie na temat realizowanych przez gminy działaniach mających na celu
aktywizację zawodową i wyrównywanie szans na rynku pracy, powinny być
rozpowszechniane wśród mieszkańców za pomocą broszur, ulotek oraz plakatów
w miejscach publicznych, lokalnych mediach, prasie i Internecie.
33. Poszerzenie
i

oferty

rehabilitacyjnej

programów
dla

osób

pomocy

psychologicznej,

uzależnionych,

starszych,

psychoterapeutycznej

niepełnosprawnych

lub

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz stworzenie miejsc wsparcia i poradnictwa
dla tych grup.
34. Rekomenduje się zwiększenie materialnej pomocy dla osób starszych.
35. Upowszechnienie wolontariatu – przygotowywanie wolontariuszy i zapewnianie im
możliwości pracy w zakresie świadczenia pomocy osobom starszym, bezdomnym
i zagrożonym ubóstwem.
36. Zaleca się także zapewnianie osobom starszym, niepełnosprawnym i innym zagrożonym
wykluczeniem społecznym form aktywnego spędzania czasu oraz włączania tychże osób
w życie zawodowe i publiczne.
37. Zaleca się przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez organizowanie akcji,
kampanii mających na celu stworzenie pozytywnego obrazu późniejszej fazy życia,
odejście od stereotypu stary = chory, a także rozwój świadomości społecznej na temat
potencjału osób starszych.
38. Kontynowanie działań mających na celu wzmocnienie integracji społeczności lokalnych
na rzecz wspierania rodzin borykających się z różnymi problemami społecznymi, w tym
zagrożenia przemocą, alkoholizmem, narkomanią.
39. Informowanie mieszkańców o różnorodnych zajęciach realizowanych na terenie gminy,
umożliwiających pozytywną organizację czasu wolnego mieszkańców.
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II.

CZĘŚĆ PROGRAMOWA

1. POZYCJA STRATEGICZNA GMINY KOBIERZYCE
1.1.

Analiza SWOT

Głównym narzędziem oceny uwarunkowań jest analiza SWOT. Jest to metoda służąca
do badania otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrza. Analiza SWOT oparta jest na prostym
schemacie klasyfikacyjnym, w którym czynniki wpływające dzielimy na:
1. wewnętrzne pozytywne – mocne strony (Strengths),
2. wewnętrzne negatywne – słabe strony (Weeknesses),
3. zewnętrzne pozytywne – szanse (Opportunities),
4. zewnętrzne negatywne – zagrożenia (Threats).
Ocena potencjału w aspekcie słabych i mocnych stron pozwala na określenie siły i słabości
gminy w zakresie analizowanych sfer społecznych. Silny potencjał to baza umożliwiająca
budowanie strategii, słabości to problemy i ograniczenia do pokonania. Zagrożenia to
ostrzeżenie przed niepożądanym rozwojem warunków zewnętrznych, szanse to wsparcie
i inspiracje dla lokalnej polityki społecznej.
Poniżej w formie tabelarycznej przedstawione są wyniki prac uczestników zespołu ds.
planowania strategicznego, będących współautorami strategii opartej o diagnozę SWOT.
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ANALIZA SWOT
MOCNE STRONY

OCENA

- Kadra instytucji pracowników pomocy społecznej:

6

wieloletnie doświadczenie pracowników socjalnych

SŁABE STRONY

OCENA

-

Słaby przepływ informacji pomiędzy instytucjami.

3

-

Deficyt miejsc pobytu dla ofiar lub sprawców

3

przemocy.

wysoki poziom kwalifikacji,
-

znajomość zagrożeń i potrzeb środowiska

Brak placówek wsparcia dziennego (ustawa o

różnorodność form pomocy statutowych

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -

aktywność, zaangażowanie, kreatywność,

dzieci, osoby starsze.

3

mobilność, samodzielność w wykonywaniu działań,

-

Brak mieszkań chronionych.

5

dobra współpraca z firmami lokalnymi

-

Niewystarczająca liczba mieszkań komunalnych i

3

- Ciągłość finansowania zadań statutowych Ośrodka.
- Dobra współpraca z lokalną Policją.
- Prawidłowy obieg informacji o formach pomocy
społecznej.
- Organizacja pozarządowe, działające w obszarze

6
6

- Wzrastająca świadomość społeczna dotycząca
problemu alkoholizmu, narkomani i przemocy.
- Spadająca liczba osób zarejestrowanych jako
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Bardzo mała dostępność do działań, zajęć,

3

warsztatów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
-

5

Łatwa dostępność do alkoholu, papierosów i

5

narkotyków.
-

polityki społecznej m.in. na rzecz osób
niepełnosprawnych, starszych.

socjalnych.

Niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego

3

dla osób starszych i niepełnosprawnych.
5
5

-

Brak zewnętrznej superwizji dla pracowników.

-

Infrastruktura niezbyt rozwinięta – część południowa

5

gminy.
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bezrobotne.
- Wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych

5

działających na terenie gminy – potencjalne nowe
miejsca pracy.
- Dostępność komunikacyjna, bliskość dużego miasta.
-

5

Infrastruktura rozwinięta część północna gminy
SZANSE
1. Szkolenie i samodoskonalenie kadry pomocy

OCENA
5

społecznej.

ZAGROŻENIA
1. Wzrost zapotrzebowania na placówki opieki

OCENA
5

stacjonarnej, usługi opiekuńcze.

2. Polityka prorodzinna państwa.

5

3. Powstanie Dziennego Domu Pomocy.

5

4. Dostępność zewnętrznych źródeł finansowania.

5

2. Brak przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży i

3

podawania napojów alkoholowych.
3. Nieskuteczna egzekucja prawa w zakresie cofania

3

zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
4. Bagatelizowanie przez społeczeństwo problemów

3

osób uzależnionych.
5. Wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym.

4

6. Wzrost przemocy w rodzinie.

5

7. Zagrożenie miejsc w żłobkach i przedszkolach na

5

terenie gminy.

Id: C01CF234-C626-4E86-8190-6C74F40F4AC4. podpisany

Strona 40

41

1.2.

Prospektywna wizja sposobów rozwiązywania problemów
społecznych

W przeprowadzonych ankietach reprezentanci społeczności Gminy Kobierzyce określili
w sposób szczegółowy oczekiwania realizacyjne w zakresie:
POMOC SPOŁECZNA /POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, OSOBOM
STARSZYM/, PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
Utworzenie

Dziennego

Domu

Pomocy

Społecznej

dla

osób

starszych

i niepełnosprawnych,
uruchomienie mieszkań chronionych,
organizacja na terenie gminy Kobierzyce warsztatów kompetencji rodzicielskich;
szybki dostęp do terapii/ warsztatów systemowych,
zwiększenie udziału specjalistów w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego,
stworzenie programu Kobierzyckiej Karty Seniora,
możliwość zatrudnienia asystentów dla osób niepełnosprawnych;
Szkolenia dla policjantów z zakresu doskonalenia umiejętności funkcjonariuszy Policji
z zakresu komunikowania się z osobą starszą i osobą z niepełnosprawnością w sytuacji
podejrzenia przemocy w rodzinie;
Spotkania cykliczne z psychologiem .
PROFILAKTYKA

I

ROZWIĄZYWANIE

PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH

I NARKOMANII
większy monitoring Policji osób spożywających alkohol w miejscach publicznych,
zatrudnienie specjalistów (policjant, pracownik socjalny) czynnych zawodowo do
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz profilaktyka uzależnień w
kontekście współpracy służb w zakresie pomocy skazanym w ich społecznej readaptacji;
profilaktyka szkolna z udziałem Policji w zakresie szerzenia się zjawiska narkomanii
oraz jej skutki na podstawie danych i materiałów Policji;
nawiązanie współpracy z Wrocławskim Ośrodkiem Pomocy Osobom Nietrzeźwym, tzw.
Izbą Wytrzeźwień we Wrocławiu.
EDUKACJA PUBLICZNA, KULTURA, SAMOORGANIZACJA SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
większa ilość miejsc w żłobkach, przedszkolach;
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rozszerzenie aktywności działań świetlic wiejskich (np. spotkania osób starszych,
niepełnosprawnych w poszczególnych miejscowościach);
prospekty reklamowe dotyczące poszczególnych zagrożeń wdrażane cyklicznie;
spotkania z Policją i innymi pracownikami służb oraz pracowników Urzędów Gminy,
GOPSu.
Z powyższych oczekiwań co do działań w obszarach rozwiązywania problemów społecznych
można sformułować cel nadrzędny strategii.

Wysoka jakość życia mieszkańców Gminy Kobierzyce, życie wolne
od zagrożeń, zintegrowana społeczność, dostępna profesjonalna
pomoc społeczna i terapeutyczna, aktywne i zintegrowane grupy
społeczne, samorealizujące się w działaniach prospołecznych
i kulturalnych.
Cel ten jest syntetyczną i skróconą wersją myśli, które zawarte są w wizji Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kobierzyce na lata 2021- 2030. Jest to
hasłowe wyrażenie wizji rozwoju społecznego mieszkańców Gminy Kobierzyce.
Wizja jest określeniem takiego obrazu Gminy Kobierzyce, jaki chcieliby osiągnąć za 10
lat mieszkańcy tego obszaru– uczestnicy procesu planowania. Wizja określa dążenie w sposób
bardzo ogólny.

Gmina Kobierzyce jest miejscem przyjaznym dla jego mieszkańców, umożliwiającym:
profesjonalną pomoc społeczną, efektywnie rozwiązującą problemy socjalne
i bytowe, wspierającą wzmacnianie własnych zasobów osób potrzebujących
pomocy, sprzyjającą rozwojowi potencjału osobowego i społecznego,
nowoczesną edukację, przyjazną różnym grupom wiekowym oraz osobom
niepełnosprawnym, umożliwiającą ustawiczne kształcenie w zależności od
wieku
i potrzeb,
integrację społeczności lokalnej, profesjonalną i efektywną pomoc w sytuacji
zagrożeń związanych z dysfunkcją spowodowaną

nadużywaniem substancji

psychoaktywnych.
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2. MISJA, CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE, KIERUNKI DZIAŁAŃ
Misja samorządu, sformułowana w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Kobierzyce na lata 2021-2030, jest następująca:

Gmina Kobierzyce - zintegrowana społecznie, podnosząca jakość życia
mieszkańców, zaspokajająca ich potrzeby i stwarzająca im możliwości rozwoju.
Jest to kontynuacja misji przyjętej w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Kobierzyce na lata 2014- 2020. Wypełnienie przyjętej misji jest uwarunkowane
realizacją przedstawionych na kolejnych stronach celów strategicznych i operacyjnych oraz
kierunków działań.

2.1.

Cele strategiczne

Po przeprowadzeniu diagnozy problemów społecznych oraz diagnozy prospektywnej
przystąpiono do ustalenia priorytetów, celów strategicznych. Uczestnicy prac nad strategią
ustalili je w następującym zakresie:
Cele strategiczne określono dla trzech obszarów:
1. Edukacja publiczna, kultura, samoorganizacja społeczności lokalnej,
2. Pomoc społeczna i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc osobom
niepełnosprawnym i starszym,
3. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.
Uwzględniając wyniki analizy SWOT, analizy potencjałów wypracowano następujące cele
strategiczne1:
1. dla obszaru „Edukacja publiczna, kultura, samoorganizacja społeczności lokalnej”
Świadome i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na wiedzy. Dostęp do
kształcenia ustawicznego, sprzyjanie działaniom kulturotwórczym.
2. dla obszaru „Pomoc społeczna i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc osobom
niepełnosprawnym i starszym”
Profesjonalna pomoc społeczna, wzmacniająca świadomość społeczną, wspierająca
jakość życia lokalnej społeczności, integrująca mieszkańców, zachęcająca do
samorealizacji i wsparcia dla innych.

1

Źródłem sformułowanych poniżej szczegółowych celów strategicznych oraz działań strategicznych jest wynik ustaleń
uczestników prac nad strategia i są skorelowane z wynikami analizy SWOT, badań problemów społecznych , oczekiwań
realizacyjnych wyrażonych w ankietach prospektywnych.
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3. dla obszaru „Rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii”
Skuteczne rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii. Efektywny system
przeciwdziałania nadużywaniu środków psychoaktywnych.
Realizacja tych celów odbywać się będzie poprzez realizację celów szczegółowych w
poszczególnych latach. Cele szczegółowe i działania realizacyjne przedstawione zostaną w
kolejnych rozdziałach.

2.2.

Cele operacyjne i kierunki działań

EDUKACJA PUBLICZNA, KULTURA, SAMOORGANIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
CEL SZCZEGÓŁOWY
Świadome i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na wiedzy. Dostęp do
kształcenia ustawicznego, sprzyjanie działaniom kulturotwórczym społeczeństwa.
CELE OPERACYJNE
1. Nowoczesny system oświaty.
2. Dostępność bogatej oferty edukacyjnej, sportowej i kulturalnej.
3. Wyrównywanie szans rozwojowych u dzieci i młodzieży
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KIERUNKI DZIAŁAŃ:

LP.

DZIAŁANIA / ZADANIA

HARMONOGRAM
REALIZACJI

Kontynuowanie modernizacji bazy
oświatowej i sportowej. Zwiększenie
1

liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach

Budżet gminy, fundusze
2021 – 2030

2

2021 – 2030

wiejskich (np. spotkania osób starszych,

państwa

miejscowościach).

3

2021 – 2030

pracownikami służb oraz pracowników

4

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU
\ MINIMUM REALIZACYJNE

Funkcjonalna baza
oświatowa

ŹRÓDŁA DANYCH

Gmina Kobierzyce

Wyższy poziom

Gmina Kobierzyce, NGO,

przygotowania uczniów do

inicjatywy lokalne

oczekiwań współczesnego

(oddolne)

świata

Budżet gminy, fundusze
pomocowe, budżet

Urzędów Gminy, GOPSu
Organizowanie i wdrażanie różnorodnej

Budżet gminy, fundusze
pomocowe, budżet

niepełnosprawnych w poszczególnych

Spotkania z Policją i innymi

pomocowe, budżet
państwa

oraz monitorowanie zapotrzebowania.
Rozszerzenie aktywności działań świetlic

NAKŁADY

Gmina Kobierzyce, policja,
Większy dostęp do oświaty

państwa

GOPS, NGO, inicjatywy
oddolne

2021 – 2030

Gmina Kobierzyce

oferty zajęć pozalekcyjnych z

Budżet gminy, fundusze

Wykształcone

uwzględnieniem możliwości

pomocowe,

społeczeństwo

komunikacyjnych.
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POMOC SPOŁECZNA, PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, POMOC OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM STARSZYM

CEL SZCZEGÓŁOWY
Profesjonalna pomoc społeczna, wzmacniająca świadomość społeczną, wspierająca
jakość życia lokalnej społeczności, integrująca mieszkańców, zachęcająca do samorealizacji i
wsparcia dla innych.
CELE OPERACYJNE
1. Wzmocnienie i rozwój zintegrowanej pomocy socjalnej.
2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji osobowych klientów pomocy społecznej.
3. Rozwój zasobów osobowych i instytucjonalnych Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Wzmacnianie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Wzmacnianie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
6. Promocja

samorealizacji,

przedsiębiorczości,
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KIERUNKI DZIAŁAŃ:
LP.

DZIAŁANIA / ZADANIA

Zwiększenie monitoringu Policji osób
1

HARMONOGRA
M REALIZACJI

2021 – 2030

spożywających alkohol w miejscach

MINIMUM REALIZACYJNE

Pełna realizacja zadania

państwa

ŹRÓDŁA DANYCH

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

2021 – 2030

pracownik socjalny) czynnych
2

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \

Budżet gminy, fundusze
pomocowe, budżet

publicznych,
Zatrudnienie specjalistów (policjant,

NAKŁADY

Budżet gminy, fundusze

zawodowo do Gminnej Komisji

pomocowe, budżet

Rozwiązywania Problemów

Pełna realizacja zadania

państwa

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Policja

Alkoholowych.
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania

2021 – 2030

przemocy oraz profilaktyka uzależnień w

Budżet gminy, fundusze

3. kontekście współpracy służb w zakresie

pomocowe, budżet

pomocy skazanym w ich społecznej

państwa

Pełna realizacja zadania

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Policja

readaptacji;
Nawiązanie współpracy z Wrocławskim
4. Ośrodkiem Pomocy Osobom
Nietrzeźwym, tzw. Izbą Wytrzeźwień we
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Wrocławiu.
Profilaktyka szkolna z udziałem Policji w
5

2021 – 2030

zakresie szerzenia się zjawiska

pomocowe, budżet

narkomanii oraz jej skutki na podstawie

2021 – 2030

zabezpieczającej warunki do godnego
6

Pełna realizacja zadania

państwa

danych i materiałów Policji.
Wspieranie rozwoju infrastruktury

Budżet gminy, fundusze

pomocowe

osób starszych i niepełnosprawnych,

oświatowe

Gminny Ośrodek Pomocy
Budżet gminy, fundusze

życia i sprzyjającego samorealizacji dla

Policja, jednostki

Społecznej
Pełna realizacja zadania

tworzenie mieszkań chronionych.
Opracowanie i wdrożenie
7

2021 – 2030

Gminny Ośrodek Pomocy

zorganizowanej pomocy specjalistycznej

Budżet gminy, fundusze

(psychologicznej, prawnej, i medycznej)

pomocowe

Pełna realizacja zadania

Społecznej

dla mieszkańców Gminy.
Kontynuowanie działań organizujących
8

2021 – 2030

rozwój usług nad osobami starszymi,
niepełnosprawnymi.

Poprawa efektywności

Gminny Ośrodek Pomocy

Budżet gminy, fundusze

udzielanej pomocy i

Społecznej

pomocowe

ograniczenie dysfunkcji
społecznych

9

Motywowanie klientów pomocy
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społecznej do podnoszenia kwalifikacji i

udzielanej pomocy i

rozwiązywania własnych problemów w

ograniczenie dysfunkcji

ramach kontraktu socjalnego.
Inspirowanie władz do tworzenia

społecznych
2021 – 2030

10 instytucji i organizacji samopomocowych

Bezinwestycyjne

oraz wolontariatu.
Wspieranie rozwoju funkcjonowania

2021 – 2030

11 Klubu Seniora oraz działań na rzecz
seniorów.

Ograniczenie dysfunkcji
społecznych

Urząd Gminy

Poprawa efektywności

Gminny Ośrodek Pomocy

Budżet gminy, fundusze

udzielanej pomocy i

Społecznej

pomocowe

ograniczenie dysfunkcji
społecznych

2021 – 2030
12

Społecznej

Wspieranie ekonomii społecznej –
spółdzielczości socjalnej.

Poprawa efektywności

Gminny Ośrodek Pomocy

Budżet gminy, fundusze

udzielanej pomocy i

Społecznej

pomocowe

ograniczenie dysfunkcji
społecznych

Opracowanie materiałów informacyjnych

2021 – 2030

Poprawa efektywności

promujących przedsiębiorczość,
13 wychodzenie z kryzysu, zachęcających
do samodzielnego rozwiązywania
problemów życiowych.
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PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
CEL SZCZEGÓŁOWY
Skuteczne rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii. Efektywny system
przeciwdziałania nadużywaniu środków psychoaktywnych.
CELE OPERACYJNE
-

profesjonalna pomoc terapeutyczno – rehabilitacyjna,

-

racjonalna i efektywna profilaktyka problemowa,

-

skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom,

-

promocja zdrowego stylu życia.
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KIERUNKI DZIAŁAŃ:
LP.

DZIAŁANIA / ZADANIA

Utworzenie Dziennego Domu Pomocy
1

HARMONOGRAM
REALIZACJI

2021 – 2030

Społecznej dla osób starszych i

2021 – 2030
Uruchomienie mieszkań chronionych

Rozwijanie pomocy
3

socjoterapeutycznej w Placówkach
Wsparcia Dziennego w formie
specjalistycznej i podwórkowej.
Organizacja na terenie gminy

4

Kobierzyce warsztatów kompetencji
rodzicielskich

5

Poprawa dostępu do terapii/ warsztatów
systemowych

Budżet Gminy,
fundusze pomocowe

niepełnosprawnych,

2

NAKŁADY

Budżet Gminy,
fundusze pomocowe

2021 – 2030
Budżet Gminy,
fundusze pomocowe

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU
\ MINIMUM REALIZACYJNE

ŹRÓDŁA DANYCH

Poprawa sytuacji bytowej

Gminny Ośrodek Pomocy

osób starszych i

Społecznej

niepełnosprawnych
Wyższy poziom działań

Gminny Ośrodek Pomocy

profilaktycznych i

Społecznej

naprawczych
Wyższy poziom działań
profilaktycznych i
naprawczych

Wyższy poziom działań
profilaktycznych i
naprawczych

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Wyższy poziom działań

Gminny Ośrodek Pomocy

profilaktycznych i

Społecznej, Gminna Komisja

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
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naprawczych

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Zwiększenie udziału specjalistów w
6

2021 – 2030
Budżet Gminy,

grupach roboczych Zespołu

fundusze pomocowe

Interdyscyplinarnego,

7

Stworzenie programu Kobierzyckiej
Karty Seniora,
Szkolenia dla policjantów z zakresu
doskonalenia

8

2021 – 2030

funkcjonariuszy

z

zjawiska przemocy w
rodzinie

Budżet Gminy,

Poprawa sytuacji bytowej

fundusze pomocowe

osób starszych

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gmina Kobierzyce

2021 – 2030

umiejętności
Policji

Ograniczenie nasilania się

zakresu

Budżet Gminy,

komunikowania się z osobą starszą i

fundusze pomocowe

osobą z niepełnosprawnością w sytuacji

Wyższy poziom działań
profilaktycznych i

Policja

naprawczych

podejrzenia przemocy w rodzinie.
2021 – 2030
9

10

Spotkania cykliczne z psychologiem

Możliwość zatrudnienia asystentów dla
osób niepełnosprawnych.
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Budżet Gminy,
fundusze pomocowe

2021 – 2030

Wyższy poziom działań
profilaktycznych i
naprawczych

Budżet Gminy,

Poprawa sytuacji bytowej

fundusze pomocowe

osób niepełnosprawnych

Gmina Kobierzyce, społeczność
lokalna

Gmina Kobierzyce
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3. WDROŻENIE STRATEGII, MONITOROWANIE JEJ REALIZACJI
Istotnym wymogiem stawianym wszystkim dokumentom strategicznym jest wewnętrzny
system zarządzania realizacją, określający organizację, zasady i sposoby wdrażania,
monitorowania oraz ewaluacji. Nie stworzenie tego systemu powoduje, że strategia staje się
bardzo szybko dokumentem „martwym”.
W celu sprecyzowania zarządzania realizacją Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych należało odpowiedzieć na następujące pytania:
a) kto będzie odpowiedzialny za koordynację procesu wdrażania dokumentu?
b) jak często i jakimi sposobami będzie odbywać się ocena jego realizacji?
c) w jaki sposób i w jakim trybie będzie dokonywana korekta/aktualizacja strategii?
Opracowując niniejsze „wytyczne” kierowano się założeniem, że proces tworzenia oraz
wysiłek wdrażania strategii muszą być oparte na tej samej podstawie – partycypacji społecznej.
A zatem, w naturalny sposób zaangażowanie oraz nabyte doświadczenie członków zespołu
zadaniowego oraz osób uczestniczących w warsztatach planowania strategicznego powinny
zostać wykorzystane na etapie wdrażania strategii.
Podmioty zarządzające realizacją strategii
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych zawiera cele i zadania, które
stanowią wyzwanie dla społeczności lokalnej oraz gminnych instytucji publicznych
i niepublicznych działających w sferze polityki społecznej. W związku z tym wdrażanie
Strategii wymaga ścisłej koordynacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami,
a efektywność procesu będzie zależała w głównej mierze od podmiotów zarządzających
realizacją:
a) Wójt Gminy – wykonuje uchwały Rady Gminy i budżet Gminy przy pomocy Urzędu
Gminy i jednostek organizacyjnych (JST); odpowiedzialny za bieżące wdrażanie
strategii;
b) Rada Gminy – organ stanowiący; uchwala budżet; pełni nadzór nad realizacją strategii;
c) doradcy – środowisko odpowiedzialne za doradztwo oraz opiniowanie, stanowiące
zarazem forum wymiany doświadczeń i pomysłów na rozwój społeczny gminy.
Instrumenty realizacji Strategii
Wśród szeregu instrumentów służących realizacji Strategii, należy wymienić
instrumenty finansowe, administracyjno-prawne, z zakresu promocji i marketingu, monitoringu,
a także narzędzia służące aktualizacji strategii.

Id: C01CF234-C626-4E86-8190-6C74F40F4AC4. podpisany

Strona 53

54
Głównym instrumentem finansowym służącym realizacji zadań gminy jest jej budżet,
gwarantujący samodzielność finansową samorządu, uchwalany w formie uchwały budżetowej
na dany rok budżetowy, stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów gminy. Możliwość realizacji zadań jest uwarunkowana w głównej mierze zakresem
i charakterem dochodów budżetowych. Trzeba stwierdzić, że poziom dochodów własnych
gminy nie wystarcza w stosunku do realizowanych zadań oraz potrzeb społecznych, niezbędny
jest zatem sprawnie funkcjonujący mechanizm zasilania zewnętrznego budżetu.
Wdrażając Strategię, Gmina będzie musiała oprzeć się o dostępne programy pomocowe,
a także prowadzić racjonalną współpracę finansową z organizacjami pozarządowymi,
kościelnymi oraz sektorem przedsiębiorców. W tym sensie niezmiernie ważna będzie akcja
informacyjno-promocyjna na temat Strategii i procesów integracji społecznej, wykorzystująca
Internet (głównie BIP), prasę lokalną, a także promocję i reklamę bezpośrednią (na przykład
zapraszanie do udziału w przedsięwzięciach samorządowych podmiotów mogących być
partnerami w realizacji poszczególnych zadań).
Monitoring i ocena wdrażania strategii
Monitoring jest to stała i ciągła obserwacja ilościowych oraz jakościowych zmian
pewnych wielkości, mająca na celu zapewnienie informacji zwrotnych na temat skuteczności i
efektywności wdrażania Strategii, a także jego ocenę i zmianę (tam, gdzie jest to konieczne).
Monitoring służy badaniu i ocenie sposobu oraz efektywności dochodzenia do wyznaczonych
celów i zadań, a także poziomu ich osiągania.
Przebieg procesu monitoringu i ewaluacji (oceny) postępów we wdrażaniu Strategii
przedstawia poniższy schemat.
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Informacje, dane ilościowe i
jakościowe, obiektywne dowody

Zbieranie i gromadzenie

Weryfikacja danych

Opracowywanie

Identyfikacja postępu, zagrożeń i
nieprawidłowości

Ewaluacja (ocena) bieżąca

Przekazywanie dalej

Podejmowanie działań
naprawczych

Ocena końcowa

Raporty cząstkowe (jednostki
organizacyjne gminy)

Aktualizacja strategii

Raporty ewaluacyjne

Podstawowym dokumentem w procesie monitoringu będą raporty roczne realizacji
zadań opracowywane przez Zespół ds. Wdrażania i Monitorowania Strategii. Raporty będą
sporządzane do końca lutego roku następującego po roku sprawozdawczym, którego dany
raport dotyczy, w oparciu o sprawozdania (raporty cząstkowe) jednostek organizacyjnych gminy
z realizacji wyznaczonych dla nich zadań oraz wszelkie dane uzyskane od podmiotów
publicznych oraz prywatnych zaangażowanych w politykę społeczną, w tym w szczególności od
organizacji pozarządowych i kościelnych działających w sferze pożytku publicznego. Raporty
co dwa lata będą pełniły zarazem funkcję raportów ewaluacyjnych.
Raporty przewodniczący Zespołu przekazuje Wójtowi Gminy, który następnie
przedstawia Radzie Gminy informację o stanie wdrażania strategii. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w realizacji Strategii, Wójt wspólnie z Zespołem ds. Wdrażania
i Monitorowania podejmuje działania naprawcze, modyfikując plany operacyjne Gminy.
Aktualizacja strategii
Przeglądy aktualizacyjne Strategii będą odbywały się co 3 lata. Każdorazowo będzie to
cykl prac analogicznych do procesu tworzenia gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych,

poprzedzonych

analizą
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gospodarczym (np. nowe uregulowania prawne, nowe możliwości pozyskiwania zewnętrznych
środków pomocowych) oraz oceną postępów w realizacji Strategii, w tym poziomu zadowolenia
lokalnej społeczności z podjętych działań w sferze polityki społecznej. Następnie na warsztatach
ze społecznością, na podstawie zebranych materiałów (dane statystyczne, ankiety, sondaże
opinii publicznej) i wyników monitoringu Strategii, zostaną opracowane poszczególne elementy
strategii, które wymagają aktualizacji, a także dokonana zostanie weryfikacja poszczególnych
celów strategicznych, operacyjnych oraz zadań realizacyjnych.
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4. PROGRAMY I PROJEKTY
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kobierzyce na lata 2021- 2030
będzie skuteczna, o ile przedstawiciele samorządu lokalnego znajdą zasoby umożliwiające
opracowanie i realizację programów i projektów zgodnych z przyjętymi w dokumencie
działaniami. Programy i projekty można realizować w okresach rocznych, dłuższych lub
krótszych, w zależności od ich charakteru. Mogą one być przyjmowane stosownymi uchwałami
przez radę i powinny stanowić załączniki do niniejszej strategii.

4.1.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2021

Wstęp
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
opracowany został zgodnie z treścią ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.). Do
sporządzenia programu wykorzystano materiały własne Urzędu Gminy Kobierzyce, w tym
raporty i sprawozdania z realizacji zadań własnych gminy. Program został oparty o analizę
danych (stan na listopad 2020 roku) pozyskanych od podmiotów współpracujących przy
realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
w tym: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobierzycach,
Posterunku Policji w Kobierzycach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach,
Zespołu Interdyscyplinarnego, Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, gminnych jednostek oświaty,
organizacji pozarządowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach koordynuje
zadania ujęte w programie.
I. Dostępność alkoholu w Gminie
1. Charakterystyka problemów:
a) maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży jest wykorzystana w 77%, natomiast do spożycia w miejscu
sprzedaży jest wykorzystana na poziomie 80%. Ogólnie wykorzystanie maksymalnej liczby
zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 78% w roku 2020. Zwiększa się ilość
mieszkańców

Gminy Kobierzyce przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów

alkoholowych ogółem, jest to tendencja pozytywna. Na poziomie większym o 14 osób do roku
2019 utrzymuje się ilość mieszkańców Gminy przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów
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alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. Dane dotyczące ilości punktów sprzedaży
napojów alkoholowych w odniesieniu do ilości mieszkańców przedstawia tabela nr 1. Od
września 2018 roku obowiązują limity maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Tabela nr 1. Punkty (od września 2020 roku maksymalna liczba zezwoleń) sprzedaży, sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych w Gminie w latach 2016-2020
Rok
2016
2017
2018
2019 2020
(stan na
Wyszczególnienie
sierpień)
Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych (od
września 2018 maksymalna liczba zezwoleń) (handel +
gastronomia)
Uchwalony przez radę gminy limit punktów (od września 2018
maksymalna liczba zezwoleń) sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia:
- poza miejscem sprzedaży ( handel)
- w miejscu sprzedaży ( gastronomia)
Pozostałe punkty sprzedaży poza limitem
(do 4,5% alkoholu i piwo)
- poza miejscem sprzedaży (handel)
- w miejscu sprzedaży (gastronomia)
Wykorzystanie limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych
(od września 2018 maksymalna liczba zezwoleń) w gminie z
napojami przeznaczonymi do spożycia:
- poza miejscem sprzedaży (handel)
w miejscu sprzedaży (gastronomia)
tutaj za 100% przyjęto limit uchwalony przez radę gminy
Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia:
- poza miejscem sprzedaży (handel)
- w miejscu sprzedaży (gastronomia)
Liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży
wszystkich napojów alkoholowych
Liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży
napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%
Liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Ilość

Ilość

Ilość

Ilość

Ilość

85

85

85

280

295

60
25
91
53
38

60
25
89
48
38

60
25
95
57
38

180
100
0
0
0

195
100
0
0
0

75

72

80

232

231

52
23
95

47
24
91

57
23
48

153
79
81

151
80
62

57
38

50
38

32
16

64
17

32
30

158

263

206

253

264

234
0

327
0

310
0

311
0

325
0

b) z danych liczbowych Policji dotyczących naruszeń prawa i porządku publicznego przez
osoby będące pod wpływem alkoholu wynika, że ich liczba wynosi 69, jest na poziomie
wyższym niż w 2019 i 2018 roku. Odnotowano wzrost liczby interwencji rodzinnych, w 2020
roku przeprowadzono 49 interwencji rodzinnych więcej o 9 niż w roku 2019, w tym 38 w
związku z alkoholem. W 2020 roku 31 osób przewieziono do Izby Wytrzeźwień lub do miejsca
wytrzeźwienia, na poziomie wyższym niż 2019, 2018 i 2017 roku. W 2020 roku założono 70
niebieskich kart w związku z przemocą domową, więcej o 28 niebieskich kart niż w roku 2019
oraz o 39 niebieskich kart niż w roku 2018 i 2017; trend rosnący w stosunku do lat 2017-2019.

Id: C01CF234-C626-4E86-8190-6C74F40F4AC4. podpisany

Strona 58

59

Tabela nr 2. Dane liczbowe Policji w latach 2016-2020
Rok
2016

2017

2018

2019

2020

Ilość

Ilość

Ilość

Ilość

Ilość

Liczba osób przewiezionych
do Izby Wytrzeźwień, do wytrzeźwienia

29

26

26

26

31

Liczba interwencji rodzinnych

37

33

38

40

49

Liczba interwencji rodzinnych
w związku z alkoholem

24

30

31

31

38

Liczba założonych
Niebieskich Kart

33

31

31

42

70

Wyszczególnienie

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach świadczył pomoc w postaci
pracy socjalnej i pomoc materialną w 2020 roku dla 35 rodzin, 39 rodzin z problemem
alkoholowym w 2019 roku, dla 45 rodzin z problemem alkoholowym w 2018, dla 40 rodzin
z problemem alkoholowym w 2017 i 2016 roku, dla 48 w 2015 roku; tendencja malejąca
w stosunku do poprzednich lat.
d) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy 4 członków, inicjuje
działania w zakresie Ustawy oraz rozpatruje sprawy związane z procedurą zobowiązania do
podjęcia leczenia odwykowego od alkoholu i opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Ogólna liczba skierowanych w 2020 r. do GKRPA wniosków
o leczenie odwykowe wynosiła 24, z czego 5 osób nadużywające alkoholu podjęły leczenie bez
kierowania sprawy do sądu, po zastosowaniu przez członków Komisji metody krótkiej
interwencji. Wnioski o objęcie leczeniem odwykowym wpłynęły od członków rodzin - 20, od
przedstawicieli GOPSu – 4. Członkowie Komisji nie uczestniczyli w rozprawach sądowych.
W 2020 roku Komisja po dokonaniu oceny warunków w terenie, zaopiniowała 27 wnioski
podmiotów ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydała
również 27 pozytywnych postanowień. Komisja odbyła 38 posiedzeń zwykłych, problemowych
i plenarnych. Ogólna liczba przyjętych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym od alkoholu
w 2020 roku zwiększyła się o 6 w stosunku do roku 2019, liczba zaopiniowanych wniosków
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zmniejszyła się o 4 w stosunku do
roku 2019.
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Tabela nr 3. Działania w ramach GKRPA w Gminie w latach 2016-2020
Rok
2016
2017 2018 2019 2020
Wyszczególnienie
Ilość
Ilość Ilość Ilość Ilość
Ogólna liczba przyjętych wniosków o objęcie leczeniem
odwykowym od alkoholu
Liczba wywiadów środowiskowych osób z problemem
alkoholowym, przeprowadzonych na potrzeby Komisji
Liczba osób, z którymi Komisja przeprowadziła rozmowy
motywujące do podjęcia leczenia w związku z problemem
alkoholowym
Liczba osób, wobec których Komisja wystąpiła do sądu z
wnioskiem o wydanie postanowienia o zobowiązanie do
leczenia odwykowego
Liczba zaopiniowanych wniosków o wydanie zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
- pozytywnie,
- negatywnie

17

16

17

18

24

16

25

25

25

0

54

50

45

44

40

14

23

16

16

14

21

11

22

31

27

21
0

11
0

22
0

31
0

27
0

2. Osoby i instytucje realizujące zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
(stan zasobów):
a)

Gminny Punkt Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Witosa 15

w Kobierzycach, służący osobom uzależnionym i ich rodzinom, w którym działa:
-

dwie grupy motywująca osoby uzależnione od alkoholu do leczenia będące przed lub po

programie terapeutycznym podstawowym
w placówce leczenia odwykowego,
-

grupa samopomocowa AA,

-

konsultacje, dyżury, telefon zaufania AA dla osób pochodzących z rodzin z problemem

alkoholowym,
-

grupa dla młodzieży,

-

treningi, warsztaty terapeutyczne.

b)

świetlice profilaktyki środowiskowej w następujących miejscowościach: Bielany

Wrocławskie, Damianowice, Dobkowice, Domasław, Jaszowice, Kobierzyce, Królikowice,
Krzyżowice, Kuklice, Magnice, Owsianka, Pełczyce, Pustków Wilczkowski, Pustków Żurawski,
Solna, Szczepankowice, Ślęza, Tyniec Mały, Tyniec nad Ślęzą, Wierzbice, Żerniki Małe, w
których realizowane są zadania z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej, poprzez alternatywne
formy spędzania wolnego czasu, działania opiekuńczo - wychowawcze. Ogółem uczęszcza 390
osób w wieku od 5 do 18 lat. Świetlice ww. prowadzone są w szkołach - 1, w budynku
parafialnym - 1 i w budynkach świetlic wiejskich - 19. Dla poprawienia bazy przeprowadzono
konieczne remonty i modernizację pomieszczeń przeznaczonych na działalność świetlic.
c)

w jednostkach oświaty w miejscowościach: Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Pustków
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Wilczkowski, Pustków Żurawski, Tyniec Mały, Wysoka realizowane są programy autorskie
z elementami socjoterapii, gdzie programem objęci są uczniowie, nauczyciele, rodzice,
d) program świetlic profilaktycznych jest realizowany przez Kobierzycki Ośrodek Kultury w
budynkach świetlic wiejskich,
3.

Organizacje pozarządowe realizujące w 2020 roku m .in. programy profilaktyczne:

Stowarzyszenie Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ISKRA”, Stowarzyszenie „Bielany dla
Ciebie”.
4. Najważniejsze zadania Gminy w 2021 roku:
a)

profilaktyka dzieci i młodzieży,

b) umocnienie rodziny,
c)

zmniejszanie skutków uzależnień poprzez prowadzenie Gminnego Punktu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, w którym prowadzone będą zajęcia wspierające.
Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonu zaufania

(wspieranie osób

uzależnionych i ich rodzin pomocą psychospołeczną, prawną),
d) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m. in. współpraca
z Zespołem Interdyscyplinarnym).
5. Przewidywana wysokość środków finansowych na realizację gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku wyniesie 1.458.000,00
złotych (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
II. Cel Programu
Celem ogólny programu jest ograniczenie na terenie Gminy Kobierzyce spożycia alkoholu
i związanych z tym problemów zdrowotnych i społecznych.
Cele szczegółowe:
1.

Poprawa dostępności do leczenia odwykowego mieszkańcom gminy,

2.

Wspomaganie psychospołeczne i prawne osób poddawanych przemocy w rodzinie,

3.

Zmniejszenie ilości przypadków naruszeń ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

4.

Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

5.

Wspomagania działań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

6.

Kontynuacja profilaktyki gminnej angażująca wiele grup społeczności lokalnej (młodzieży,
wychowawców, przedstawicieli samorządu).

III. Zadania prowadzące do osiągnięcia celów:
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Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu:
a) prowadzenie Gminnego Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w
Kobierzycach przy ul. Witosa 15 w zakresie:
- dwóch programów motywujących osoby uzależnione od alkoholu do leczenia ( przed
lub po leczeniu podstawowym),
- prowadzenia treningów umiejętności, warsztatów służących dalszemu zdrowieniu i
rehabilitacji społecznej i rodzinnej,
- programu dla młodzieży z grupy ryzyka,
- programu wsparcia prowadzonego przez specjalistów dla osób pochodzących z rodzin
z problemem alkoholowym, oraz osób doznających przemocy w rodzinie, osób
stosujących przemoc w rodzinie,
b) merytoryczne wsparcie dla działającego na terenie gminy Ruchu Anonimowych
Alkoholików, Stowarzyszenia Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ISKRA”.
2.

Działania na rzecz ograniczania występujących problemów alkoholowych:
a)

inicjowanie działań w Gminie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych,
b)

współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych,
c)

prowadzenie

działalności

informacyjnej

służącej

rozwiązywaniu

problemów

alkoholowych,
d) usprawnienie

prac związanych z postępowaniem wobec mieszkańców gminy

nadużywających alkoholu, w tym: udzielanie informacji rodzinie o sposobach i miejscach
uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, motywowanie

osób z

problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego, przeprowadzenie wywiadów
środowiskowych

osób

z

problemem

alkoholowym, współpracę z sądem, biegłymi

opiniującymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kierowanie wniosków do sądu w
sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego od alkoholu,
e) kontynuację i uruchomienie nowych programów w świetlicach środowiskowych dla dzieci
podlegających przemocy w rodzinie,
f) kontynuację działań Gminnego Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień w Kobierzycach,
g) współpraca m. in. z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, organizacjami
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pozarządowymi, szkołami,
h) wydawanie opinii o zgodności z uchwałami Rady Gminy Kobierzyce usytuowania i limitu
punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
i) współudział w kontrolowaniu przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych z cyt. Ustawą.
3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:
a) realizację programów profilaktycznych na terenie świetlic środowiskowych oraz szkół,
b) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców dzieci
uczestniczących w programach,
c) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
d) wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej,
e) kontynuację budowy nowych świetlic profilaktyki środowiskowej.
4.

Zlecanie realizacji zadań dla organizacji pozarządowych w trybie ustawy o

działalności pożytku publicznego.
IV. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
1.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w jej
pracach otrzymują wynagrodzenie.

2.

Wynagrodzenie dla

członków

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych wypłacane jest w okresach miesięcznych,
na podstawie listy sporządzanej w oparciu o protokoły z posiedzeń i listę obecności.
3.

Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
będzie w postaci zryczałtowanej.

4.

Zryczałtowane wynagrodzenie wynosi 200,00 złotych brutto za udział w każdorazowym
posiedzeniu GKRPA.

5.

Regulamin pracy członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
uchwalony przez GKRPA zatwierdza Wójt Gminy Kobierzyce.
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6.

Członkom GKRPA przysługuje zwrot kosztów podróży wynikający z udziału m.in. w
szkoleniach, konferencjach, seminariach organizowanych dla potrzeb Komisji poza terenem
działania Komisji na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

V. Szczegółowy zakres działań i realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Termin
Lp. Cel szczegółowy
Zadania do realizacji
Koszt
Wskaźniki Realizator
realizacji
w zł
I.
Zwiększenie
88.220,00
dostępności
i skuteczności
terapii dla osób
uzależnionych i
ich rodzin
1.Realizacja programów
profilaktycznych w Gminnym
Punkcie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień
A. Grupa motywująca osoby
uzależnione do leczenia,
realizacja 2 grup, 6 godzin
tygodniowo
B. Grupa młodzieżowa,
realizacja 2 grup, 7 godzin
tygodniowo
C. Program wsparcia dla rodzin
z problemem alkoholowym,
dyżury
realizacja raz w tygodniu 6
godzin
2. Koszty prowadzenia Gminnego
Punktu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Uzależnień w Kobierzycach
A. Zakup energii

Cały rok
76.720,00

Cały rok
z
wyjątkiem
lipca
Cały rok
27.720,00
z
wyjątkiem
lipca i
sierpnia
Cały rok
24.000,00
25.000,00

11.500,00

4.000,00

B. Zakup materiałów edukacyjnoinformacyjnych

2.000,00

C Zakup środków czystości,

4.000,00
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Z programu
skorzysta nie
mniej niż 26
osób
Z programu
skorzysta nie
mniej niż 16
osób
Z programu
skorzysta nie
mniej niż 20
osób

Cały rok

Instruktor
terapii
Specjalista
ds. terapii
uzależnień,
trener PTP
Specjalista
ds. terapii,
lekarz
Organizacje
uprawnione

Zakupiona
będzie energia
potrzebna do
funkcjonowani
a Punktu
Zakupionych
zostanie
minimum 20
egzemplarzy
literatury
fachowej oraz
500 sztuk
materiałów
informacyjnych
Zakupione
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środków dezynfekcji na COVID

D. Opłata za telefon

II.

Działania na rzecz
ograniczania
występujących
problemów
alkoholowych

zostaną środki
czystości
niezbędne do
utrzymania w
czystości
Punktu
Opłacony
zostanie telefon
zaufania AA
w Punkcie

1.500,00

79.813,00
1. Praca komisji
50.813,00

2. Współpraca z sądem oraz
biegłymi
w sprawie uzależnienia od
alkoholu

11.000,00

3. Przeprowadzenie wywiadów
środowiskowych osób
z problemem alkoholowym

3.000,00

4. Szkolenia członków GKRPA,
pracownika ds. profilaktyki,
pracowników socjalnych,
pracowników służby zdrowia,
pracowników oświaty, policji,
radnych, sołtysów
5. Usługi pocztowe związane
realizacją działań
profilaktycznych
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8.000,00

7.000,00

Cały rok Skontrolowany Członkowie
ch zostanie
GKRPA
minimum 40
punktów
sprzedaży
napojów
alkoholowych,
Odbędzie
minimum 9
posiedzeń
dotyczących
rozmów
interwencyjnyc
h z osobami
z problemem
alkoholowym
Cały rok
Do sądu Członkowie
zostanie
GKRPA,
skierowanych sąd, biegły
minimum 7
w sprawie
wniosków uzależnieni
o zobowiązanie
a od
do leczenia
alkoholu
odwykowego
od alkoholu
Cały rok
Zostanie Pracownik
przeprowadzon
socjalny
ych minimum
10 wywiadów
środowiskowyc
h osób
z problemem
alkoholowym
Cały rok W szkoleniach
Osoby,
udział weźmie organizacje
minimum 10 uprawnione
osób
Cały rok

Zostanie
GOPS w
wysłana Kobierzyca
korespondencja
ch,
do minimum organizacje
200 osób, uprawnione
instytucji

Strona 65

66
III.

Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i edukacyjnej w
zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
i przeciwdziałania
narkomanii,
w szczególności dla
dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także
działań na rzecz
dożywiania dzieci
uczestniczących
w pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo
wychowawczych
i socjoterapeutycznych

863.197,00

1. Świetlice środowiskowe,
działania w zakresie czasu
wolnego dla dzieci
i młodzieży z rodzin zagrożonych
patologią - zakup energii
2. Wydatki inwestycyjne

3. Programy profilaktyczne w
jednostkach oświaty

Cały rok
20.000,00

683.197,00

Zostanie Organizacje
uprawnione

zakupiona
energia do
minimum 10
świetlic
środowiskowych

Cały rok

Zostanie Organizacje
dofinansowana uprawnione
budowa
minimum 1
świetlicy
profilaktyki
środowiskowej
W programach
Cały rok
Osoby,
105.000,00
z profilaktycznych organizacje
w jednostkach uprawnione
wyjątkiem
oświaty
udział
lipca i
weźmie
sierpnia
minimum 2000
dzieci i
młodzieży

a) Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Bielanach Wrocławskich
b) Szkoła Podstawowa w
Kobierzycach
c) Szkoła Podstawowa w
Pustkowie Wilczkowskim
d) Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Tyńcu Małym

21.000,00

Dyrektor

21.000,00

Dyrektor

11.000,00

Dyrektor

21.000,00

Dyrektor

e) Zespół Szkolno- Przedszkolny
w Pustkowie Żurawskim
f) Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Wysokiej
4. .Program profilaktyczny
wyjazdowy dla dzieci i młodzieży
pochodzących z rodzin

11.000,00

Dyrektor

20.000,00

Dyrektor
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alkoholowych w wieku od 7 do
16 lat (kolonia, obóz)
IV.

Zlecanie realizacji
zadań dla organizacji
pozarządowych w
trybie ustawy o
działalności pożytku
publicznego

55.000,00

1. Program dla rodzin z
problemem alkoholowym

2.
Prowadzenie świetlicy
profilaktycznej w miejscowości
Bielany Wrocławskie

V.

Program świetlic
środowiskowych

weźmie
minimum 45
dzieci i
młodzieży

Dofinansowanie programów
profilaktycznych w świetlicach
środowiskowych

20.000,00

35.000,00

371.770,00

Cały rok
w sposób
ciągły

Organizacje
pozarządowe,
stowarzyszenia
abstynenckie

Objętych
programem
będzie
minimum 50
dzieci,
młodzieży,
osób dorosłych
Objętych
programem
będzie
minimum 50
dzieci,
młodzieży,
osób dorosłych
Cały rok
W nie mniej
w sposób
niż w 17
ciągły
świetlicach
środowiskowyc
h realizowany
będzie program
profilaktyczny
dla minimum
350 dzieci i
młodzieży

KOK, inne
organizacje

RAZEM 1.458.000,00

VI. Promocja Programu
Informacje na temat Programu przekazywane będą mieszkańcom oraz instytucjom
zaangażowanym w jego realizację poprzez:
1) strony internetowe: Urzędu Gminy Kobierzyce, GOPS, realizatorów, partnerów,
2) lokalną prasę,
3) biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ISKRA”,
4) ulotki,
5) tablice informacyjne w sołectwach.
VII. Monitoring i ewaluacja
Monitoring
Realizację zadań będą monitorowali: Wójt Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Kobierzycki Ośrodek Kultury, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych, wyznaczeni pracownicy tych instytucji będą sporządzali sprawozdania. Po
upływie roku budżetowego w I kwartale Wójt Gminy przedstawi sprawozdanie z realizacji
programu w formie raportu Radzie Gminy Kobierzyce.
Ewaluacja
Po przedstawieniu raportu wnioski z realizacji programu zostaną ujęte w projekcie Gminnego
Programu na rok następny.

4.2.

Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2021

Wstęp
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 opracowany został zgodnie
z treścią Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 9 lipca 2005 r. (Dz. U. 2020 r., poz.332)
oraz z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Podstawą do
sformułowania niniejszego programu jest informacja o stanie problemów i zasobów, która
określa rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej.
I. Informacja o problemach narkomanii występujących w gminie:
Informacja została oparta o analizę danych (stan na październik 2020r.) udostępnionych przez:
Urząd Gminy Kobierzyce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kobierzycki Ośrodek Kultury, gminne jednostki
oświaty.
1. Charakterystyka problemów (stan problemów):
- młodzież szkół postrzega problem zażywania narkotyków przez swych rówieśników
jako problem marginalny. Najczęściej używanym środkiem odurzającym jest marihuana.
Towarzyszy często temu przekonanie o małej szkodliwości tej substancji. Młodzi ludzie
mają przekonanie, że w narkotyki można najszybciej zaopatrzyć się na dyskotece,
w pubie, ale kupno środka odurzającego w innych miejscach też nie nastręcza trudności.
2. Osoby i instytucje przygotowane do rozwiązywania problemów narkomanii (stan
zasobów):
a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach od 2011 roku koordynuje
działania Gminnego Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy
ul. Witosa 15 w Kobierzycach, informuje o działaniach i możliwości pomocy osobom
uzależnionym i ich rodzinom,
b) świetlice profilaktyki środowiskowej w następujących miejscowościach: Bielany
Wrocławskie, Damianowice, Dobkowice, Domasław, Jaszowice, Kobierzyce,
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Królikowice, Krzyżowice, Kuklice, Magnice, Małuszów, Owsianka, Pełczyce,
Pustków Wilczkowski, Pustków Żurawski, Solna, Szczepankowice, Ślęza, Tyniec Mały,
Tyniec nad Ślęzą, Wierzbice, Żerniki Małe w których realizowane są zadania z zakresu
profilaktyki pierwszorzędowej, poprzez alternatywne formy spędzania wolnego czasu,
działania opiekuńczo - wychowawcze.
Ogółem na zajęcia w świetlicach profilaktycznych uczęszcza 393 osób w wieku od 5 do
18 lat. Świetlice ww. są prowadzone w szkołach - 1, w budynku parafialnym – 1 i w
budynkach świetlic wiejskich - 19. Dla poprawienia stanu technicznego przeprowadzono
konieczne remonty i modernizację pomieszczeń przeznaczonych na działalność świetlic.
c) w jednostkach oświaty w miejscowościach: Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Pustków
Wilczkowski, Pustków Żurawski, Tyniec Mały, Wysoka realizowane są programy
autorskie z elementami socjoterapii gdzie programem objęci są uczniowie, nauczyciele,
rodzice,
d) świetlice profilaktyczne w miejscowościach: Damianowice, Dobkowice, Domasław,
Jaszowice, Kobierzyce, Królikowice, Krzyżowice, Kuklice, Magnice, Małuszów,
Owsianka, Pełczyce, Pustków Żurawski, Tyniec Mały, Tyniec nad Ślężą, Solna,
Szczepankowice, Ślęza, Wierzbice, Żerniki Małe prowadzone są przez Kobierzycki
Ośrodek Kultury,
e) w okresie wakacji letnich Gmina Kobierzyce organizuje corocznie wyjazdy dla dzieci
i młodzieży, podczas których realizuje się programy profilaktyczne.
3. Organizacje pozarządowe realizujące w 2020 roku m. in. programy profilaktyczne:
a) Stowarzyszenie Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ISKRA”,
b) Fundacja Na Rzecz Osób Uzależnionych i Żyjących z HIV im. Danuty Jaskólskiej,
c) Stowarzyszenie „Bielany dla Ciebie”.
4. Najważniejsze problemy do rozwiązania w 2021 roku:
a) profilaktyka dzieci i młodzieży,
b) umocnienie rodziny,
c) zmniejszanie skutków uzależnień poprzez prowadzenie Gminnego Punktu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach, w którym prowadzone będą
zajęcia wspierające. Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonu zaufania AN
(wspieranie osób uzależnionych i ich rodzin pomocą psychospołeczną, prawną),
d) tworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania narkomanii.
5. Środki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii pochodzą z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowana wysokość środków
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finansowych na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku
wynosi 52.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
II. Cele programu :
Celem głównym programu jest zapobieganie, ograniczanie używania narkotyków oraz
związanych z tym problemów poprzez:
1. Prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki
szkolnej i rodzinnej,
2. Poprawa dostępności do leczenia odwykowego dla mieszkańców gminy,
3. Wspomaganie psychospołeczne i prawne osób poddawanych przemocy w rodzinie,
4. Współdziałanie merytoryczne i wspieranie instytucji, organizacji pozarządowych, osób
fizycznych realizujących zadania gminne z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
5. Wspomaganie działań dotyczących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
6. Zwiększenie wiedzy rodziców o narkotykach i szkodliwości ich zażywania.
III. Zadania prowadzące do osiągnięcia wskazanych wyżej celów:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie
rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej w celu ich eliminacji:
a) prowadzenie Gminnego Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
w Kobierzycach przy ul. Witosa 15 w zakresie:
- doradztwa i konsultacji specjalistów w zakresie uzależnień,
- telefonu zaufania AN,
- programu motywującego osoby uzależnione od narkotyków do leczenia,
- prowadzenia treningów umiejętności, warsztatów służących dalszemu zdrowieniu
i rehabilitacji społecznej i rodzinnej,
- programu dla młodzieży z grupy ryzyka,
-

nawiązanie pierwszego kontaktu osób z problemem narkomanii i umożliwienie

podejmowanie szybkich działań i kontaktu z organizacjami i osobami niosącymi pomoc,
- informowania o chorobie narkotykowej i możliwościach leczenia osób uzależnionych i
członków ich rodzin,
- informowania o ruchach samopomocowych,
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- finansowania zakupu materiałów informacyjnych, prenumeraty czasopism,
- współpracy z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobierzycach,
Zespołem Interdyscyplinarnym, przedstawicielami służby zdrowia, szkołami oraz
organizacjami pozarządowymi.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży:
a) realizacja programów profilaktycznych na terenie świetlic środowiskowych i szkół,
b) podejmowanie działań w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień w Kobierzycach o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców
dzieci uczestniczących w programach,
c) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży, kampanii
społecznych.
3. Pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych:
a) udzielanie zainteresowanym informacji o ośrodkach i grupach terapeutycznych
i grupach wsparcia,
b) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobierzycach:
- koordynacja realizacji programu,
- koordynacja i nadzór nad działalnością Gminnego Punktu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach,
- pracownicy socjalni wykonują pracę socjalną z rodzinami dotkniętymi problemem
narkomanii, motywują do podjęcia terapii odwykowej, prowadzą działania na rzecz
dożywiania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, pochodzących z rodzin
dysfunkcyjnych, udzielają pomocy materialnej i niematerialnej rodzinom i osobom,
które podjęły leczenie odwykowe.
IV. Zadania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i ich kalkulacja na rok
2021
Realizacji każdego z celów służą następujące zadania
Adresaci programu
Nazwa zadania
Lp.
Koszt Termin
Realizator
realizacji

I

Programy w Gminnym Punkcie
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień
1. Program grupy motywującej osoby
uzależnione od narkotyków do
leczenia,
realizacja 1 raz w tygodniu przez
3 godziny

Mieszkańcy
Gminy Kobierzyce

52.000,00

Cały rok

Z programu skorzysta nie
mniej niż 10 osób

10.500,00

Cały rok
w sposób
ciągły
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2. Program edukacyjny dla młodzieży z Z programu skorzysta nie
grup ryzyka,
mniej niż 10 osób
realizacja 1 raz w tygodniu przez
4 godziny

14.000,00

Cały rok
w sposób
ciągły

Specjalista ds.
terapii
uzależnień,
instruktor terapii
Specjalista ds.
terapii
uzależnień,
instruktor terapii
Specjalista ds.
terapii
uzależnień,
instruktor terapii

3. Program w zakresie edukacji
o narkotykach i szkodliwości ich
działania dla rodziców i nauczycieli,
Cykl 80 godzin.
4. Program grupy wsparcia dla
rodziców osób uzależnionych od
narkotyków,
realizacja 1 raz w tygodniu przez
3 godziny.
5. Szkolenia dla: pracowników służby
zdrowia, pracowników oświaty,
pracowników socjalnych, policji,
pracownika ds. profilaktyki

Z programu skorzysta nie
mniej niż 30 osób

8.000,00

II półrocze

Z programu skorzysta nie
mniej niż 10 osób

10.500,00

Cały rok
w sposób
ciągły

Organizacja w szkolenia
dla
zainteresowanych
osób w budynku Urzędu
Gminy Kobierzyce, dla
minimum 20 osób

7.000,00

Cały rok

Osoby,
organizacje
uprawnione

6. Zakup materiałów edukacyjnoinformacyjnych

Zakupione
zostanie
minimum 20 egzemplarzy
literatury fachowej oraz 500
sztuk
materiałów
informacyjnych

2.000,00

II
półrocze

Podmioty
uprawnione

RAZEM

52.000,00

V. Promocja Programu
Informacje na temat programu przekazywane będą mieszkańcom Gminy Kobierzyce oraz
instytucjom zaangażowanym w jego realizację poprzez:
1) strony internetowe: Urzędu Gminy Kobierzyce, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kobierzycach, realizatorów, partnerów,
2) lokalną prasę,
3) ulotki,
4) tablice informacyjne.
VI. Monitoring i ewaluacja
Monitoring
Realizację zadań będzie monitorował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest
koordynatorem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Informacje ze
zrealizowanych zadań ujęte będą w sprawozdaniach i przedstawione Wójtowi Gminy.
Po upływie roku budżetowego w I pierwszym kwartale Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy
raport z realizacji programu.
Ewaluacja
Po przedstawieniu raportu wnioski z realizacji programu zostaną ujęte w projekcie Gminnego
Programu na rok następny.
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4.3.

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2021

Wstęp
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie opracowany został na podstawie diagnozy problemów uzależnień i przemocy w
rodzinie Gminy Kobierzyce, analizę danych (stan na październik 2020 rok) pozyskanych od
podmiotów współpracujących przy realizacji zadań Programu, w tym: Gminnej Komisji
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w

Kobierzycach,

Posterunku

Kobierzycach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach,
Interdyscyplinarnego Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy

Policji

w

Zespołu

w Rodzinie, Kobierzyckiego

Ośrodka Kultury, gminnych jednostek oświaty, organizacji pozarządowych. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kobierzycach koordynuje zadania ujęte w programie.

I. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie od wielu lat jest traktowana jako ważny problem społeczny. W czasie
kilkunastu lat powstało wiele dokumentów organizacji międzynarodowych, które zalecają
krajom członkowskim Unii Europejskiej podjęcie zmian prawa i polityki w celu
skuteczniejszego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielania pomocy ofiarom przemocy i
skuteczniejszych oddziaływań na sprawców przemocy.
Działania na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie unormowano w ustawie z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218, ze zm.). Celem
ustawy jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania i
wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i
skutków przemocy w rodzinie. W ten sposób zrobiony został pierwszy krok ku podniesieniu
świadomości społecznej w zakresie zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie. Nadano
działaniom z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ramy prawne, podnoszące tym
samym rangę zadań realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe
i organizacje pozarządowe.
Pomimo tego, iż przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do zdiagnozowania,
to zdaniem specjalistów rozmiary i szkodliwość zjawisk związanych z przemocą w rodzinie
wskazują, że jest to jeden ze szczególnie ważnych problemów społecznych w Polsce. Wymaga
on podjęcia szerokiego, dobrze zorganizowanego i zaplanowanego na wiele lat programu
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przeciwdziałania. Jego realizacja powinna przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa
osób i rodzin.
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi
rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Ogranicza się do
czterech podstawowych rodzajów. Jest to przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc
seksualna, przemoc ekonomiczna. Ofiarami przemocy

są

na

ogół

kobiety i dzieci,

rzadziej mężczyźni, osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku. Osoby doświadczające
przemocy są kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego, celem objęcia pomocą.
II. Program skierowany jest do:
a) osób doznających przemocy w rodzinie, w tym:
- dzieci,
- współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych,
- osób starszych,
- osób niepełnosprawnych.
b) osób stosujących przemoc w rodzinie,
c) świadków przemocy w rodzinie,
d) przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji
przemocy,
e) społeczności lokalnej.
III. Celem ogólnym programu jest tworzenie warunków do skuteczniejszego
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
1) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
2) zmniejszanie skali zjawiska przemocy w rodzinie,
3) zwiększanie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc,
4) zwiększanie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
5) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych, korekcyjnych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie.
IV. Cele realizowane będą poprzez:
1) systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
2) podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie,
3) szkolenie służb zajmujących się przemocą w rodzinie,
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4) udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
5) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie.
V. Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
A. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
1) powołanie koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – określenie systemu
współpracy poszczególnych instytucji w zakresie przemocy domowej,
2) wypracowanie modelu interwencji i strategii postępowania w poszczególnych
przypadkach,
3) stworzenie bazy danych rodzin dotkniętych przemocą, wzmocnienie ochrony ofiar
przemocy,
4) podnoszenie kwalifikacji pracowników w dziedzinie zjawiska przemocy w rodzinie,
5) działalność Punktu Konsultacyjnego, w którym realizowany będzie program
„przemocy w rodzinie”,
6) prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży
promującej rozwiązywanie konfliktów bez przemocy w świetlicach środowiskowych
z elementami socjoterapii oraz zajęciach pozalekcyjnych,
7) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
B. Zespół Interdyscyplinarny
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie działań podmiotów wchodzących
w skład zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałania zjawisku,
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
4) opracowywanie i realizację planu pomocy w indywidualnych przypadkach,
5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielanie pomocy w
środowisku lokalnym,
6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
7) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych
wystąpieniem przemocy,
8) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy
oraz efektów tych działań,
9) prowadzenie szerokiej akcji medialnej dotyczącej uprawnień pokrzywdzonych jak
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i podejmowanych w tym zakresie działań:
- stała edukacja środowiska lokalnego poprzez systematyczne umieszczanie ulotek, plakatów,
broszur w miejscach publicznych i ogłoszeń w prasie lokalnej,
- promowanie zadań w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
VI. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
1) działania uprzedzające: diagnozujące, informacyjne, edukacyjne kierowane do ogółu
społeczeństwa,
2) działania interwencyjne: opiekuńcze i terapeutyczne kierowane do ofiar przemocy
w rodzinie oraz pouczające i izolujące, kierowane do sprawców przemocy w rodzinie,
3) działania powstrzymujące (wspierające): psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne
i inne kierowane do sprawców przemocy w rodzinie,
4) działania korekcyjne i edukacyjne kierowane do sprawców przemocy w rodzinie,
5) interwencja kryzysowa,
6) prewencja i realizacja „Niebieskiej Karty” i „Niebieskiej Linii”,
7) interwencje środowiskowe.
VII. Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie
A. Udzielanie pomocy
1) Pomoc psychologiczna:
a) indywidualny kontakt z psychologiem mający na celu:
- wsparcie w działaniu,
- edukację (poszerzanie wiedzy o zjawisku przemocy),
- terapię.
2) Pomoc prawna:
a) poradnictwo prawne mające na celu:
- informację o możliwościach prawnego rozwiązania problemu,
- pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (sąd, policja).
3) Pomoc socjalna organizowana przez pracowników socjalnych:
- praca socjalna,
- informacja o możliwościach uzyskania wszechstronnej pomocy,
- występowanie o pomoc materialną,
- zabezpieczenie miejsca noclegowego (w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się ofiara).

Id: C01CF234-C626-4E86-8190-6C74F40F4AC4. podpisany

Strona 76

77
B. Grupowe formy wsparcia
1. Zorganizowanie grup wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy
a) cel spotkań:
- praca nad motywacją do zmiany sytuacji,
- wspieranie w działaniu,
- zmniejszanie poczucia osamotnienia,
- udzielanie informacji z zakresu prawa i pomocy społecznej (spotkanie z prawnikiem
i pracownikiem socjalnym),
- zwiększanie wiedzy o zjawisku przemocy,
b) spotkania będą miały charakter otwarty, będą odbywać się raz w tygodniu.
2. Terapia grupowa ofiar przemocy (grupy o charakterze zamkniętym).
Cel terapeutyczny:
- zwiększanie świadomości i poczucia własnej wartości,
- rozwijanie umiejętności życiowych zwiększających niezależność (praca nad traumatycznymi
doświadczeniami).
3. Zorganizowanie grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą i będących
świadkami przemocy.
Cel:
- udzielanie informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie,
- uczenie wyrażania emocji, rozładowywania agresji, napięć,
- uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
- kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie.
4. Tworzenie warunków do powstania grupy samopomocowej kobiet dotkniętych przemocą,
której celem są:
- działania w środowisku lokalnym na rzecz ofiar przemocy,
- rozwiązywanie problemów emocjonalnych, społeczno – bytowych w oparciu o wspólne
doświadczenie.
VIII. Prowadzenie gminnego punktu konsultacyjnego:
Gminny

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

koordynuje

i

nadzoruje

działalność

Punktu

Konsultacyjnego, który pełni rolę wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:
- udzielanie specjalistycznego poradnictwa,
- podejmowanie interwencji w środowisku,
- realizacja działań dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie,
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- koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych,
- systematyczne diagnozowanie zjawisk przemocy w rodzinie,
- prowadzenie bazy danych ofiar przemocy w rodzinie.
IX. Przewidywane efekty i ocena prowadzonych działań:
1) zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie,
2) promowanie wartości rodzinnych,
3) edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie skutków stosowania przemocy
w rodzinie,
4) promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy,
5) zmniejszanie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie,
6) zwiększanie skuteczności i dostępności pomocy,
7) wzrost liczby placówek udzielających pomocy w środowisku lokalnym,
8) wzrost osób profesjonalnie pomagającym ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie,
9) spadek liczby rodzin, w których interwencje Policji i innych służb zajmujących się przemocą
w rodzinie podejmowane są wielokrotnie,
10) zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w problematykę przeciwdziałania
przemocy.
Z realizacji zadań programowych sporządzone będzie roczne sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach.
X. Realizatorzy programu:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zespół Interdyscyplinarny,
- Urząd Gminy,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Sąd Rejonowy,
- Prokuratura,
- Policja,
- Placówki oświatowe,
- Placówki służby zdrowia,
- Organizacje pozarządowe,
- Społeczność lokalna.

Id: C01CF234-C626-4E86-8190-6C74F40F4AC4. podpisany

Strona 78

79
XI. Finansowanie:
Źródłem finansowania gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie są środki z dochodów własnych gminy w wysokości 2.000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych).
XII. Zadania gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie i ich kalkulacja 2021 rok
Realizacji każdego z celów służą następujące zadania
Adresaci programu
Nazwa zadania
Lp.
Koszt Termin Realizator
realizacji

1 Zakup materiałów
edukacyjno- informacyjnych

Mieszkańcy Gminy Kobierzyce

2 Koszty związane z obsługą
organizacyjno- techniczną
Zespołu Interdyscyplinarnego
lub Grupy Roboczej ZI
RAZEM

1.000,00

cały rok

Podmioty
uprawnione

1.000,00

cały rok

Podmioty
uprawnione

2.000,00

XIII. Promocja Programu
Informacje na temat programu przekazywane będą mieszkańcom Gminy Kobierzyce oraz
instytucjom zaangażowanym w jego realizację poprzez:
5) strony internetowe: Urzędu Gminy Kobierzyce, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
realizatorów, partnerów,
6) lokalną prasę,
7) ulotki,
8) tablice informacyjne w sołectwach oraz instytucjach na terenie gminy.
XIV. Monitoring i ewaluacja
Monitoring
Realizację zadań będzie monitorował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest
koordynatorem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Informacje ze
zrealizowanych zadań ujęte będą w sprawozdaniach i przedstawione Wójtowi Gminy.
Po upływie roku budżetowego w I pierwszym kwartale Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy
raport z realizacji programu.
Ewaluacja
Po przedstawieniu raportu wnioski z realizacji programu zostaną ujęte w projekcie Gminnego
Programu na rok następny.
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4.4.

Gminny program wspierania rodziny na lata 2021-2023

1. Wprowadzenie
Rodzina to grupa społeczna składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych. Rodziców łączy
często więź małżeńska, a rodziców z dziećmi więź rodzicielska. Więzi te stanowią podstawę
wychowania rodzinnego i określają obowiązki rodziców i dzieci względem siebie. Z punktu
widzenia potrzeb dziecka rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym. To właśnie w rodzinie kształtuje się twórczy i pożyteczny lub bierny i szkodliwy członek społeczeństwa. Przyjęte w rodzinie wzory zachowań i normy etyczne rzutują na wszystko, co jej członkowie robią poza nią. Rodzina jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu
dziecka, dlatego wysiłki wszystkich muszą skupić się na rodzinie zabiegając o jej trwałość
i lepsze warunki do spełniania jej zadań.
W myśl przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązek podejmowania działań wspierających rodziny i system pieczy zastępczej
spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej. Obowiązek ten realizowany jest przy współpracy m.in. ze środowiskiem lokalnym, Sądami, Policją, instytucjami oświatowymi i organizacjami społecznymi (w tym pozarządowymi). Istotne
jest, aby wsparcie rodzinom potrzebującym było udzielane dostatecznie wcześnie i miało charakter profilaktyczny, aby zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczo – wychowawczej, wspierać ją i wspomagać, aby przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie Stąd założeniami Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Kobierzyce są:
1. Opieka nad dziećmi, pozbawionymi wsparcia ze strony rodziny naturalnej, stanowić będzie element szerszego programu wspierania rodzin w środowisku lokalnym. Większe
znaczenie będą mieć działania profilaktyczne, a więc wsparcie udzielane rodzinie naturalnej dziecka przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, zmuszającej do zabrania dziecka
z domu i umieszczenia go w pieczy zastępczej. Uwzględniono również aspekty ekonomiczne, bo pobyt dziecka w placówce to niewspółmiernie większe nakłady finansowe ze
środków publicznych niż pomoc finansowa adresowana do rodzin.
2. Praca z rodzicami dziecka będzie również kontynuowana po jego umieszczeniu w pieczy
zastępczej, aby zwiększyć szansę jego powrotu do rodziny. Pobyt w pieczy zastępczej
traktowany jest więc jako wsparcie okresowe, które nie prowadzi do trwałego zerwania
więzi dziecka z jego naturalnymi rodzicami.
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3. Wzmożona uwaga i monitoring powinny być związane z procesem usamodzielniania
wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo –wychowawczych, dlatego
też zakłada się współpracę z różnymi instytucjami m.in. Sądami oraz PCPR-em, którzy
są organizatorami umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej m.in. Domach
Dziecka, Rodzinach Zastępczych.
4. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych rodzina powinna zostać objęta pomocą m.in. rodziny wspierającej,
asystenta rodziny, a także pracownika socjalnego, pedagoga.
Ideą tworzenia niniejszego programu jest przekonanie o niezastąpionej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka, którą należy promować i wzmacniać, zwłaszcza wobec
wyzwań współczesnego świata.
Program wspierania rodziny, opracowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach, wpisuje się w założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kobierzyce na lata 2021-2030.
Kwestią szczególnej troski na terenie gminy Kobierzyce jest problematyka ochrony rodziny,
a w szczególności szeroko rozumiana opieka nad dzieckiem. Działalność na jego rzecz powinna
polegać przede wszystkim na ochronie jego praw, wyrównaniu szans życiowych poprzez ułatwienie dostępu do oświaty, służby zdrowia i wypoczynku oraz na asekurowaniu go w obliczu
zagrożeń.
Zadaniem własnym gminy jest między innymi tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz prace z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczych.
Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Kobierzyce na lata 2021-2023 jest propozycją
zintegrowanych działań na rzecz rodziny realizowanych na terenie Gminy Kobierzyce, zgodnie
z art. 176, pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który został opracowany w oparciu o określone w sprawozdaniu potrzeby, związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.
2. Uwarunkowania prawne podejmowanych działań
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - jest ona najważniejszym aktem prawnym regulującym
wszelkie aspekty życia członków naszego społeczeństwa. Jest to akt prawny najwyższej wagi,
któremu powinny być podporządkowane ustawy i rozporządzenia dotyczące różnych sfer życia
społecznego.
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3. Diagnoza potrzeb
Diagnoza została dokonana w oparciu o dane będące w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kobierzycach, dane z PCPR-u we Wrocławiu oraz dane z Urzędu Gminy Kobierzyce.
Gmina Kobierzyce jest gminą wiejską składającą się z 33 miejscowości. W Gminie Kobierzyce
wg. stanu na 31 grudnia 2019 r. zamieszkiwało 20.260 osób. W 2019 r. pracownicy socjalni
realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej objęli wsparciem 315 rodzin,
w których było 758 osób, z czego 245 rodzin skorzystało z pomocy finansowej.
Poniższa tabela wskazuje, iż w 2019 r. dominującym problemami były: długotrwała lub ciężka
choroba, ubóstwo, niepełnosprawność. W stosunku do innych problemów znacznie wzrósł problem przemocy w rodzinie. W 2019 roku obserwowaliśmy dalszy spadek bezrobocia, jednak z
powodu niskich zarobków część tych osób pozostała nadal w systemie pomocy społecznej.
Zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu ubóstwa, co najprawdopodobniej spowodowane jest otrzymywaniem przysługującego wsparcia w postaci świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) oraz programu rządowego „Dobry Start”. Nie mniej jednak,
pomimo tej pomocy znaczna liczba rodzin ubiega się o pomoc, wskazując jednocześnie na inne
powody przyznania pomocy zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z pomocy z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby wciąż utrzymuje się na podobnym poziomie.
Najczęstsze przyczyny nasilenia trudnych sytuacji życiowych, niezbędnych do udzielenia pomocy finansowej oraz pracy socjalnej odzwierciedla poniższa tabela:
Tabela nr 1. Powody udzielania pomocy i liczba świadczeniobiorców GOPS w przekroju ostatnich trzech lat.

ROK

Powody trudnej

2017

Liczba

Liczba

2018

Liczba

osób w
sytuacji życiowej

rodzin
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ROK

2017

2018

2019

Ubóstwo
150

340

130

279

97

187

Sieroctwo

1

2

1

2

0

0

Bezdomnośd

5

5

7

7

6

6

Potrzeba ochrony macierzyostwa

0

0

0

0

0

0

Bezrobocie

54

130

49

129

43

112

Niepełnosprawnośd

102

170

87

136

74

124

Długotrwała lub ciężka choroba

102

175

131

224

103

180

63

267

66

276

59

247

■ rodziny niepełne

31

90

34

97

32

95

■ rodziny wielodzietne

32

177

32

179

27

152

Przemoc w rodzinie

55

113

58

160

68

221

Alkoholizm

36

86

34

59

35

54

Narkomania

2

2

2

3

1

1

Bezradnośd w sprawach
opiekuoczowychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego
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ROK

2017

2018

2019

Trudności w przystosowaniu
do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuoczo-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

0

0

16

36

wychowawcze
Trudności w przystosowaniu
do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
Zdarzenia losowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna
Źródło: GOPS Kobierzyce

a. Charakterystyka problemów:
Głównymi przyczynami trudnych sytuacji życiowych, z którymi rodziny nie są w stanie sobie poradzić wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia obok ubóstwa są bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba i niepełnosprawność. Natomiast można stwierdzić, że dominującymi problemami, które w najpoważniejszym stopniu dosięgają dzieci i ich rodziny są głównie dysfunkcje występujące w rodzinie wynikające z bezradności opiekuńczo – wychowawczej
rodziców, nadużywania przez nich alkoholu, bezrobocie oraz ubóstwo. Dużym zagrożeniem dla
współczesnej rodziny jest również rozpad więzi rodzinnych, przemoc domowa, długotrwała
choroba oraz złe warunki mieszkaniowe. Podstawowym zadaniem wobec tej grupy beneficjentów jest m.in. praca socjalna, finansowe wsparcie rodziny, dożywianie dzieci z rodzin ubogich,
stypendia, pomoc mieszkaniowa, a także prowadzona od kilku już lat zbiórka odzieży używanej,
sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, kierowanie osób/rodzin do Banku Żywności, realizacja
projektów socjalnych, kontraktów socjalnych realizacja programów osłonowych.

b. Charakterystyka zasobów:
W gminie Kobierzyce realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
(PO PŻ) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
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Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczynia się do ograniczenia ubóstwa poprzez
zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego. Pomoc kierowana jest do tych osób i rodzin, które
z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub rodzinie odpowiednich produktów
żywnościowych (posiłków). Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są bezpłatnie przekazywane osobom najbardziej potrzebującym.
Pomoc realizowana jest przez pracowników GOPS Kobierzyce w partnerstwie z Bankiem
Żywności we Wrocławiu. Ta forma pomocy cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów
GOPS. Osoby korzystające z PO PŻ stanowią grupę osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Programem osłonowym skierowanym do mieszkańców/rodzin gminy Kobierzyce jest wieloletni program w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w formie posiłków w szkole i w domu na
lata 2019-2023”. Celem programu jest zapewnienie posiłków dzieciom, uczniom i młodzieży
oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych
lub samotnych. W 2019r nie odmówiono żadnej rodzinie pomocy w formie dożywiania. Powyższym programem objętych było ogółem 225 osób w tym 65 dzieci.
Częstym powodem zwracania się o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są
trudności wychowawcze rodziców, czego efektem, jest zatracanie wartości moralnych i etycznych w kręgach dziecięco - młodzieżowych, agresja, przemoc w grupie rówieśniczej, przestępczość nieletnich, sięganie przez młodzież po papierosy, alkohol a nawet narkotyki. By skutecznie przeciwdziałać problemom uzależnień i przemocy w rodzinie oraz eliminować ich niekorzystny wpływ na społeczeństwo, konieczne jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i ich rozwiązywaniem oraz integracji społecznej osób nimi dotkniętych. W gminie Kobierzyce
działania te wyznaczane są w ramach realizacji programów finansowanych ze środków profilaktyki, które uchwalane są co roku w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
1. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na rok 2020”.
2. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020”.
3. „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”.
4. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (w ramach, którego działa m.in.
Zespół Interdyscyplinarny, którego celem jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów. W 2019 r. odbyło się 351 posiedzeń Zespołu In-
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terdyscyplinarnego/Grup Roboczych podczas których 71 rodzin objęto wsparciem i pomocą. W
2019 Zakończono procedurę (Niebieskich Kart) 43 grup roboczych.
5. Gminny Program Wspierania Rodziny Gminie Kobierzyce na lata 2018-2020.

W ramach ww. programów organizowane są kolonie profilaktyczne oraz funkcjonują świetlice
środowiskowe.

Planowana jest kontynuacja ww. programów w najbliższych latach.
Rodziny wielodzietnie mogą skorzystać z możliwości posiadania Kart Dużej Rodziny. Od 2014
roku

GOPS

Ogólnopolska

w

Kobierzycach

Karta

Dużej

realizuje

Rodziny to

rządowy
system

program
zniżek

i

Karta

Dużej

dodatkowych

Rodziny.
uprawnień

dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze
Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów partnerskich m.
in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej, transportowej, kulturalnej czy rekreacyjnej.
Od 2019 r. dodatkowo prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje
dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Od 01.01.2015 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy, GOPS realizuje program „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny na lata 2015-2020”. W 2019 r. w ramach programu wnioski złożyły 42 rodziny, wydano 188 kart, w tym 74 dla rodziców, a 114 dla dzieci.
Przez Asystentów Rodziny oraz świadczenia rodzinne w GOPS Kobierzyce realizowana jest
również Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1329 ).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z
2020 r., poz. 821 ) realizowana jest przez dwóch asystentów zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.
W przypadku gdy Ośrodek Pomocy Społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy i dokonuje analizy sytuacji rodziny.
Jeżeli z ww. analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik
socjalny występuje do Dyrektora GOPS z wnioskiem o jego przydzielenie.
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Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę, zgodnie z opracowanym z rodziną planem pracy. Plan pracy w zależności od
indywidualnej sytuacji rodziny może zawierać:
* udzielanie 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 psychologicznych;
* udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
* wspieranie aktywności społecznej rodzin;
* motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
* udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
* 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;
* podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin;
* prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
* realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i
rodzin „Za życiem”, tj. poradnictwo i koordynacja prowadzona przez asystenta;
* prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
* dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie
tej oceny podmiotowi GOPS, jeśli to on jest podmiotem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy;
* monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
* sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
* współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz
dziecka i rodziny;
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* współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym w tym z grupą roboczą, o których mowa w art.
9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie
trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty.
Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę,
jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.
Poza tymi programami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach są realizowane inne programy osłonowe, z których również korzystają rodziny.
W sytuacji, gdy dziecko jest całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodziców zapewnia
się mu pomoc, organizując opiekę w rodzinie zastępczej lub w formach instytucjonalnych
wsparcia dziennego i całodobowego. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na
podstawie postanowienia lub orzeczenia sądu rodzinnego. Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej, a pochodzących z Gminy Kobierzyce kształtuje się następująco:
Tabela nr 2. Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w latach 2015 do 31.08.2017

Rok 2015

2016

Stan

na

31.08.2017

Wyszczególnienie
Instytucjonalna piecza zastępcza

5

6

3

Rodzinna piecza zastępcza

10

10

13

suma

15

16

16

Tabela nr 3. Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w latach 2018 do 31.08.2020

Rok

2018

Wyszczególnienie
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2019

Stan

na

31.08.2020

Strona 88

89

Instytucjonalna piecza zastępcza

6

6

2

Rodzinna piecza zastępcza

20

23

20

suma

26

29

22

Biorąc pod uwagę wyżej podane dane (Tabelka 2 i Tabelka 3) można zauważyć tendencję wzrostową ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej w latach 2015-2017, a 2018-2020. Może
to wynikać z niewiedzy i braku współpracy rodzin, których dzieci zostały umieszczone w pieczy
zastępczej Można zauważyć, iż w roku 2020, iż dzieci opuściły instytucjonalną i rodzinną pieczę zastępczą (z dużym prawdopodobieństwem można założyć, iż wróciły do środowiska rodziny biologicznej).
Większa liczba dzieci umieszczonych w pieczy może być odzwierciedleniem większej ilości
rodzin współpracujących z asystentami rodziny.
Zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej i w
rodzinnej pieczy zastępczej. W roku 2018 na ten cel wydano 126 772,50 zł, w roku 2019 - 154
889,42 zł. W roku 2020 na ten cel zaplanowano 150 000,00 zł z czego za okres od stycznia do
sierpnia br. wydano 99 167,92 zł.
Zaznaczyć należy, iż wydatki gminy są zależne od czasu pobytu oraz ilości dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
Z informacji uzyskanej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynika, iż niestety nie ma
możliwości wyliczenia przewidywanych wydatków na lata 2021-2023 z uwagi na zmienną ilość
dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz zmieniającą się wysokość wydatków wraz z
wydłużającym się pobytem dziecka w pieczy zastępczej.
4. Założenia Programu:
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kobierzyce na lata 2021-2023 zakłada stworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, w szczególności dzieci.
Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, i naprawczy a rodzinie w
pierwszej kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi
problemami. Tylko wtedy można zwiększyć jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w śro-
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dowisku oraz wykorzystanie własnej aktywności i wewnętrznego potencjału w celu zdobywaniu
nowych umiejętności. Stan ten zostanie osiągnięty, gdy rodzina otrzyma kompleksowe, interdyscyplinarne wsparcie przy jednoczesnym wykorzystaniu własnych zasobów. Każda rodzina jest
w innej sytuacji, posiada własny potencjał i od tego zależy, jak intensywnego wymaga wsparcia.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach cały czas poszukuje nowych metod pracy
z rodziną, których celem jest pobudzenie aktywności i rozbudzanie potrzeb odbiorców Programu- rodzin w szczególności z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.
Należy pamiętać, że program został utworzony na takim poziomie ogólności by władze gminy
Kobierzyce mogły dostosować swoje działania do zmieniających się warunków społecznych,
pamiętając o tym, że główne cele programu nie powinny być naruszone. Etapem wieńczącym
powinna być ewaluacja programu, która pozwoli określić użyteczność podjętych działań.
Gminny Program Wspierania Rodzin dla Gminy Kobierzyce zakłada tworzenie coraz to lepszych warunków dla poprawy i jakości życia rodzin i dzieci, co może przyczynić się do zahamowania procesu umieszczenia dzieci poza rodziną naturalną. Spodziewanym efektem ma być
polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenia zjawiska patologii społecznej, zminimalizowania negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka.
5. Cel główny i cele szczegółowe:
a) Cel główny:
Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest tworzenie systemu wsparcia dla
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez
zintegrowane i spójne działania na rzecz dziecka i rodziny w Gminie Kobierzyce w zakresie
wzmocnienia roli i funkcji rodziny.

b) Cele szczegółowe:
- Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych;
- Rozwijanie systemu pomocy rodzicom biologicznym w opiece nad dziećmi;
- Prowadzenie działalności profilaktycznej oraz rozwój współpracy podmiotów działających na
rzecz rodziny.
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- Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin;
- Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym;
- Podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie sytuacjom
kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejących;
- Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych;
- Bieżące wsparcie asystentów rodziny i rodzin wspierających;
- Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny;
- Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo w celu przywrócenia prawidłowego
funkcjonowania w społeczeństwie;
- Podejmowanie działań koordynujących wobec podmiotów zajmujących się rodzinami
dysfunkcyjnymi;
- Wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny;
- Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej;
- Podnoszenie kompetencji służb i instytucji podejmujących działania z rodziną.
- Udzielanie kompleksowej pomocy zapobiegającej umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

6. Zadania w zakresie wspierania rodziny:
Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy zadania

1.

Rozpoznanie i analiza problemów występują-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ko-

cych w rodzinie oraz monitorowanie środo-

bierzycach, Gminna Komisja Rozwiązywania

wisk zagrożonych uzależnieniami

Problemów Alkoholowych, Placówki Oświatowe, Zespół Interdyscyplinarny

2.

Zapewnienie rodzinom niewydolnym wycho-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ko-

wawczo wsparcia i pomocy asystenta rodziny

bierzycach,
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3.

Zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ko-

wsparcie w sprawowaniu jej podstawowych

bierzycach, Kobierzycki Ośrodek Kultury,

funkcji

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Sąd
Rejonowy we Wrocławiu, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Kobierzycach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wrocławiu, Placówki oświatowe z terenu gminy Kobierzyce,
Gminny Punkt Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień, Komisariat Policji

4.

Umożliwienie dostępu do poradnictwa specja-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ko-

listycznego m.in. psycholog, radca prawny

bierzycach, Gminny Punkt Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we
Wrocławiu, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie we Wrocławiu

5.

Koordynowanie działań zgodnie ze Strategią

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ko-

Problemów Społecznych w tym m.in. instytu-

bierzycach

cji, specjalistów organizacji i stowarzyszeń
działających na rzecz dziecka i rodziny
6.

- udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ko-

rodzinom spełniającym kryteria dochodowe z

bierzycach

ustawy m.in. o pomocy społecznej
- przeżywającym trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo - wychowawczej

7.

Współfinansowanie opieki i wychowania dzie-

Gmina Kobierzyce – Urząd Gminy w Kobie-

ci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy
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8.

zastępczej i w rodzinnej pieczy zastępczej

rzycach

Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finan-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ko-

sowych z zakresu wspierania rodziny oraz

bierzycach, Urząd Gminy

przedstawienia potrzeb związanych z realizacją
zadań dla Rady Gminy
9.

Podnoszenie kwalifikacji służb działających na

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ko-

rzecz dziecka i rodziny poprzez m.in. szkole-

bierzycach

nia, konferencje

7. Przewidywane efekty realizacji Programu:
Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie optymalnych warunków dla poprawy
jakości życia rodzin z Gminy Kobierzyce. Wspieranie rodzin będzie miało charakter profilaktyczny, a rodzinie w pierwszej kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami przy wykorzystaniu własnych umiejętności. Wsparcie instytucjonalne będzie zapewnione w sytuacji, gdy rodzina będzie musiała zmierzyć się z problemami,
których nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać. Zadania wynikające z powyższego Programu
realizowane będą zgodnie z zasadą pomocniczości i z uwzględnieniem podmiotowości dzieci i
rodziny.
Spodziewane efekty realizacji Programu:
- Posiadanie sprecyzowanej wiedzy na temat rodzin wymagających pomocy;
- Polepszenie sytuacji dziecka i rodziny;
- Wzmocnienie lub przywrócenie poczucia bezpieczeństwa bytowego i zdrowotnego rodziny;
-Zapobieganie rozpadowi rodziny i umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej z powodów socjalno-bytowych
-Uczenie rodziców i dzieci postaw prozdrowotnych.
- Ograniczenie patologii społecznej;
- Zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla
rodziny i dziecka;
- Zminimalizowanie liczby dzieci kierowanych do pieczy zastępczej;
-Umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej;
- Podniesienie umiejętności rodzicielskich oraz poprawa zdolności wychowawczych rodziców;
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- Wzrost świadomości w związku z pełnieniem ról rodzicielskich oraz w zakresie planowania i
funkcjonowania rodziny;
- Podniesienie możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży;
- Promowanie i wspieranie organizacji różnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży;
- Zmiana postaw i zachowań w rodzinach zagrożonych negatywnymi zachowaniami społecznymi;
- Zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców;
-Przywrócenie rodzinom
wychowawczych;

zdolności

prawidłowego

wypełnienia

funkcji

opiekuńczo-

-Zminimalizowanie ryzyka powstania sytuacji kryzysowych w rodzinach;
-Wzrost świadomości i umiejętności radzenia sobie z negatywnymi zjawiskami społecznymi
i przyjmowanie pozytywnej postawy społecznej i obywatelskiej przez dzieci i młodzież;
- Współpraca między osobami pracującymi na rzecz rodziny;
- Ukierunkowanie pomocy na rzeczywiste problemy i potrzeby;
- Zmiana postaw i zachowań członków rodzin dysfunkcyjnych;
- Wszechstronna i systemowa pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych;
- Podniesienie profesjonalizmu osób niosących pomoc w rodzinie;
-Podniesienie kompetencji i skuteczności podejmowanych działań pomocowych,
-Zwiększenie świadomości mieszkańców gminy oraz osób pracujących na rzecz rodziny o problemach rodzin oraz możliwościach pomocy.
8. Adresaci programu:
Adresatami programu są rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Kobierzyce
1. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
niezaradne życiowo, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.
2. Rodziny, którym została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska.
3. Rodziny, które chcą współpracować na rzecz odzyskania opieki nad dziećmi.
4. Dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym.
5. Rodziny dysfunkcyjne.
6. Przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin.
9. Realizator programu:
Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach przy
współpracy m.in. z:
- Placówkami oświatowymi z terenu gminy Kobierzyce,
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- Urzędem Gminy Kobierzyce,
- Komisariatem Policji,
- Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kobierzycach,
- Kobierzyckim Ośrodkiem Kultury
- Kobierzyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobierzycach,
- Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Twój Lekarz”,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu,
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Wrocławiu,
- Powiatowym Urzędem Pracy we Wrocławiu,
- Sądem Rejonowym we Wrocławiu.
- Parafiami z terenu Gminy,
- Gminnym Punktem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
- Organizacjami pozarządowymi.
10. Źródła finansowania programu:
Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 odbywać się będzie
w ramach:
- środków budżetu Gminy Kobierzyce,
-dotacji z budżetu państwa,
-środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł- projekty.
11. Monitoring i ewaluacja:
Program dotyczący wspierania rodzin będzie podlegał ewaluacji na przestrzeni kolejnych lat.
Ewaluacja powinna:
Sprzyjać rozwojowi instytucji pomocy społecznej i projektów, które są w niej realizowane, w tym placówek wsparcia dziennego.
Modyfikować plany pracy z rodziną.
Przedstawiać ewentualne potrzeby związane z realizacją zadań w sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
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Realizacja działań podejmowanych w ramach Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kobierzyce na lata 2021-2023 będzie monitorowana i ewaluowana przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kobierzycach. Gromadzone będą informacje, które pozwolą na ocenę postępów,
wskażą dalsze potrzeby i zrekonstruują działania, które mają dać informację zwrotną, pozwalającą na określenie i wprowadzenie dodatkowych zmian w programie. Wskazana jest stała
współpraca pomiędzy instytucjami, organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami w celu zapewnienia najlepszego efektu podjętych inicjatyw. Gminny Program Wspierania Rodzin jest
dokumentem otwartym i długofalowym. Będzie podlegał ewaluacji i monitoringowi w zależności od występujących potrzeb rozpoznawanych i ustalanych przez podmioty zajmujące się problemami rodziny. Ewaluacja będzie miała charakter usprawniający wskazujący kierunki ewentualnych zmian w zapisach programowych. Pozwoli na sprawdzenie efektywności i skuteczności przyjętych założeń oraz sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na ich realizację.
Monitoring pozwoli na analizę i ocenę zebranych informacji i planowanie dalszych działań oraz
doskonalenie dotychczas ustalonych. Wskaźnikami osiągnięcia poszczególnych celów szczegółowych będą dane liczbowe pozyskane w ramach realizacji poszczególnych działań:
- liczba rodzin wymagających pomocy,
- liczba rodzin, które korzystają z pomocy w integracji,
- liczba oraz rodzaj działań na rzecz integracji rodziny,
- liczba rodzin, które korzystają z porad udzielnych przez specjalistów oraz konsultacji
- liczba realizowanych projektów socjalnych i programów profilaktyczno-edukacyjnych dla rodzin i dzieci,
- liczba zorganizowanych grup wsparcia,
- liczba asystentów rodziny,
- liczba rodzin z którymi pracuje asystent rodziny,
- liczba rodzin, w których asystent zakończył pracę z rodziną z uwagi na osiągnięty cel,
- liczba dzieci, którym zapewniono udział w zajęciach pozaszkolnych, w tym z elementami
przeciwdziałania uzależnieniom,
- liczba dzieci pochodzących z rodzin wymagających wsparcia, którym zorganizowano różne
formy wypoczynku,
- liczba dzieci, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej,
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- liczba dzieci powracających do rodziny naturalnej z pieczy zastępczej.
- liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą w formie posiłku w szkole i przedszkolu,
- liczba rodzin objętych wsparciem kuratora,
- liczba rodzin, które podjęły terapie, liczba osób które ukończyły terapie,
- liczba wdrożonych N.K.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w terminie do 31 marca każdego roku
sporządzi sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny.
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Uzasadnienie
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi podstawę do realizacji trwałych wzorów
interwencji społecznych, podejmowanych w celu zmiany tych stanów występujących w obrębie danej
społeczności.
Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących
kwestie społeczne, podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób
i rodzin.
Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1876 ze zm.), 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.
Strategia stanowi także obowiązkowy załącznik w procesie ubiegania się przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kobierzycach o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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