
RADA GMINY UCHWALA NR XLIV/194/2013

GOLUB-DOBRZYN RADY GMINY GOLUB-DOBRZYN

z dnia 30 grudnia 2013 r.

wsprawie ustanowienia ,,Gminnej strategii rozwiajzywania problemow spotecznych naterenie
Gminy Golub-Dobrzyh na lata 2014 - 2020"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym (Dz.U. z2013 r.
poz. 594 z pozn. zm.1)) w zwiqzku z art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spotecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z pozn. zm.2>) uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. Przyjmuje si? ..Gminna^ strategi? rozwiazywania problemow spotecznych na lata 2014 - 2020"
w brzmieniu stanowia^cym zata^cznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si? Wojtowi Gminy Golub-Dobrzyii.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicza^cy Rady
Gminy

Slawomir Izajasz

1)Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w : Dz. U. z2013 r. poz. 645 i 1318
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogioszone w : Dz. U. z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509
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zdnia 30 grudnia 2013 r.

Strategia Rozwiqzywania
Problemow SpoJecznych

na terenie Gminy
Golub-Dobrzyh

nalata 2014-2020

Opracowanie wykonane przez Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej
w Golubiu-Dobrzyniu

Golub-Dobrzyri 2013
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I. Wst?p

W zwiqzku z uptywem w 2013r waznosci Strategii Rozwi^zywania Problemow

Spotecznych w gminie Golub-Dobrzyh zaistniata koniecznosc opracowania nowego,

aktualnego dokumentu adekwatnie do potrzeb osob oraz mozliwosci organizacyjnych

i finansowych na lata 2014-2020.

Niniejsza Strategia Rozwia/ywania Problemow Spotecznych opracowana zostata

jako dokument maja.cy na celu analize stanu sytuacji spotecznej mieszkaricow

i adekwatny do potrzeb dobor dziatari, jednostek wykonawczych i zrodet finansowania

w sferze rozwia^zywania problemow spotecznych gminy. W opracowaniu strategii brali

udziat powotani zarzqdzeniem Wojta do zespotu ds. opracowania strategii przedstawiciele

samorzqdu lokalnego, Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej oraz przedstawiciele

instytucji funkcjonuja.cych w sferze szeroko rozumianej polityki spotecznej oraz organizacji

pozarzqdowych. W ramach konsultacji spotecznych rozpisana zostata ankieta

skierowana do mieszkancow w celu zebrania ich opinii na temat istnieja^cych

problemow spotecznych w gminie. Formularz ankiety zostat wytozony w siedzibie

Urzedu Gminy i Osrodka Pomocy Spotecznej a takze zamieszczony na stronie

internetowej gminy. Przez dwa tygodnie wptyneto jednak zaledwie 6 wypetnionych ankiet.

Zebrany materiat jest zbyt ubogi aby mozna byto uwzgl^dnic go w pracach nad strategia..

Zatem do analizy sytuacji spotecznej w gminie Golub-Dobrzyh, stworzeniu analizy

SWOT oraz nakresleniu celow gtownych i szczegotowych na najblizsze lata

postuzyty informacje ze spotkah warsztatowych zespotu. Dzieki wszechstronnemu

podejsciu do tematu udato si§ stworzyc dokument wyczerpuja^co traktujqcy mozliwosci

rozwia^zywania problemow spotecznych, wskazuj^cy rozwia^zania, ktore wynikaja. zarowno

ze statutowej dziatalnosci GOPS jak i dziatalnosci pozostatych podmiotow polityki

spotecznej.

Merytoryczna. baze opracowania stanowit Podrecznik Realizacji Programu Integracji

Spotecznej opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spotecznej.
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II. Regulacje ustawowe, dokumenty i narz$dzia polityki spotecznej

w Polsce i UE

Opracowanie strategii rozwicjzywania problemow spotecznych jest jednym

z obowia.zkowych zadah wtasnych gminy, wynikaj^cych z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy

o pomocy spotecznej z dnia 12 marca 2004 r (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Na baze prawna^ regulujsica. tresc niniejszego opracowania, obok powyzszej ustawy,

sktadajq sie nastepujqce akty prawne:

- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z 2013r.,

poz. 135 z pozn. zm.),

- ustawa o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180,

poz. 1493 z pozn. zm.)

- ustawa o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992

z pozn. zm.),

- ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentow (

- ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr43 poz. 225 z pozn. zm.),

- ustawa o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 201 Or.

Nr 234 poz. 1536 z pozn. zm.),

- Ustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi

(Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231),

- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r.,

poz. 674 z pozn. zm.),

- ustawa o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu osob

niepelnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z pozn. zm.),

- ustawa o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966 z pozn. zm.),

- ustawa o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124),

- ustawa o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572 z pozn. zm.)

Na szczeblu wojewodztwa i powiatu podstawowymi dokumentami planistycznymi

w sferze polityki spotecznej sq:

1. Strategia Pomocy Spotecznej Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020r.

2. Strategia Rozwoju Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020;

3. Strategia Rozwiqzywania Problemow Spotecznych w Powiecie

Golubsko-Dobrzyriskim na lata 2013-2017.
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Strategia w znacznym stopniu identyfikuje si? z zalozeniami gminnych programow

dziatania :

1. Plan Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyn,

2. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014,

3. Gminy program Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

Przemocy na lata 2012-2015.

III. Diagnoza warunkow zycia

1. Potozenie Gminy Golub-Dobrzyn i struktura demograficzna spotecznosci

lokalnej.

Gmina wiejska Golub-Dobrzyn potozona jest we wschodniej czesci wojewodztwa

kujawsko-pomorskiego i stanowi jedna. z szesciu gmin powiatu golubsko-dobrzyriskiego.

W jej sktad wchodzi 21 sotectw, na ktore sktada si? 54 miejscowosci. Tereny gminy

polozone sa. wokot miasta Golub-Dobrzyn, stanowiqcego lokalne centrum administracyjno-

gospodarcze i spoleczno-kulturalne. Gmina Golub Dobrzyn graniczy z: gmina. Radomin

(powiat Golubsko-Dobrzyhski), gminq Zbojno (powiat golubsko-dobrzyhski), gmina.

Ciechocin (powiat golubsko-gobrzyriski), gmina. Kowalewo Pomorskie (powiat golubsko-

dobrzyriski), gmina. D?bowa La.ka (powiat wa.brzeski), gmina. Bobrowo (powiat brodnicki),

gmina. Wa.pielsk (powiat rypiriski).

Gmina wiejska Golub-Dobrzyn zajmuje powierzchni? 197 km2 i jest najwieksza. gmina.

powiatu golubsko-dobrzyriskiego. Wedhig danych GUS-u z dnia 30 grudniu 2012r. teren

gminy zamieszkiwato 8410 osob, w tym 4154 kobiet. Srednia gestosc zaiudnienia wynosita

41 osob/km2, a przyrost naturalny ksztattowal si? na poziomie 2,8 %o. W odniesieniu do

sredniej g?stosci zaiudnienia gmin wiejskich wojewodztwa kujawsko-pomorskiego, liczba

mieszkaricow przypadaja.ca na 1 km2 w gminie Golub-Dobrzyn wynosrta 43 osoby. Podziat

ludnosci wg ekonomicznych grup wieku przedstawia sie nastepuja.co:

Ludnosc - struktura wedtug wieku

Razem:
wiek przedprodukcyjny
wiek produkcyjny
wiek poprodukcyjny

Rok2010

8373
1969
5308
1096

Rok 201 1
8411
2054
5409

875

Rok 201 2

8410
2036
5450

924

XI/2013
8693
2025
5477

1121

•dane wydziatu meldunkowego UG
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Wedtug danych Urzedu Gminy Golub-Dobrzyri, najwiekszy odsetek ludnosci

zgrupowany jest w sotectwach: Ostrowite (9,87%) oraz Wrocki (10%), najmniejsza liczba

osob zamieszkuje sotectwa: Kujawa (2,2%), Podzamek Golubski (2,76%) i Plqchoty

(2,79%). Pod wzgledem powierzchni najwieksze sotectwa to: Kujawa - 3605 ha,

Paliwodzizna - 1564 ha, Pusta Da.browka - 1270 ha i Ostrowite - 1232 ha, najmniejsze:

Plqchoty - 305 ha i Karczewo - 394 ha. Najwieksza. gestosc zaludnienia odnotowano w

sotectwach: Olszowka (93,7 os6b/krri2), Wrocki (74,1 os6b/km2), Pla.choty (72,6 os6b/krri2),

natomiast najmniejsze zaludnienie odnotowano w sotectwach: Kujawa (5 osob/krm),

Paliwodzizna (17,4 os6b/krri2) i Pusta Da.browka (19,4 osob/km2).

Analiza danych demograficznych charakteryzuja.cych gmine Golub-Dobrzyri wskazuje

na pozytywne trendy w ostatnich latach w zakresie przyrostu naturalnego i ruchow

migracyjnych. Zjawiska te rokuja, bardzo pozytywnie dla rozwoju gminy w przysztosci

i wskazuja. na rosna.ca. atrakcyjnosc gminy jako miejsca zamieszkania. Niepokojqcy jest

jednak stosunkowo wysoki udziat w spoteczeristwie osob w wieku 65 lat i wiecej oraz

wyzsze niz w wojewodztwie i kraju obcia.zenie demograficzne ludnosci. Niekorzystne

wydaje sie takze nierownomierne zasiedlenie gminy oraz znaczne oddalenie czesci

sotectw od lokalnego osrodka wzrostu, jakim jest miasto Golub-Dobrzyri. Takie

rozproszenie moze rzutowac na trudnosci w integracji spotecznej mieszkaricow gminy.

2. Sytuacje i tendencje gospodarcze w gminie, powiecie i wojewodztwie

Wg danych GUS w 2012 r. 98% podmiotow gospodarczych w Gminie Golub-Dobrzyri

przypadab na sektor prywatny, z czego blisko 92% stanowity osoby fizyczne prowadzejce

dziatalnosc gospodarcza.. Na pozostate 8% podmiotow gospodarczych sektora

prywatnego sktadaly sie min. spotdzielnie, spotki oraz stowarzyszenia

i organizacje spoteczne. W swietle integracji spotecznej bardzo istotna. kwestia. jest wzrost

liczby organizacji pozarza.dowych w tym: stowarzyszeri i organizacji spotecznych, ktore

wedtug zatozeri maja. odgrywac znaczqca. rol? w procesie integracji spotecznosci lokalnej.

Analiza danych dotycza.ca podmiotow gospodarczych w latach 2007-2012 w gminie

Golub-Dobrzyri zwraca uwage na zmiany ilosciowe podmiotow gospodarczych sektora

prywatnego. Najwieksze wahania obejmowaty ilosc osob fizycznych prowadzqcych

dziatalnosc gospodarcza.. Od 2007 do 2012 notowano systematyczny wzrost ilosci

podmiotow gospodarczych z 387 w 2007 do 542 w 2012 roku .

W sektorze paristwowym podmioty gospodarcze w gminie Golub-Dobrzyri stanowity

w 2012 r. blisko 2% wszystkich zarejestrowanych podmiotow gospodarczych. Obejmuja.
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one 6 jednostek sektora edukacji, 1 jednostke z sektora ochrony zdrowia i pomocy

spotecznej i inne.

Analiza danych dotyczqcych sytuacji i tendencji gospodarczych w gminie, powiecie

i wojewodztwie pokazujq, ze gospodarka w gminie opiera sie przede wszystkim na

rolnictwie i lesnictwie. Ponadto widac takze tendencje wzrostowe i rozwojowe, jakie

wskazuja. budownictwo, hotele i restauracje oraz ochrona zdrowia i pomoc spoteczna.

Patrz^c od strony integracji spotecznej obiecuja^cy jest rozwoj sektora obejmuja,cego

ochrone zdrowia i pomoc spoteczna., niepokoja.cy moze bye jedynie fakt, iz wzrost ilosci

podmiotow w tym sektorze gospodarki obejmuje jedynie sektor prywatny. Moze to

w efekcie skutkowac tym, iz nie wszyscy mieszkancy beda^ mogli pozwolic sobie na

korzystanie np. z prywatnych ustug medycznych.

3. Sytuacje i tendencje na lokalnym rynku pracy

Przemiany spoteczno-gospodarcze zachodz^ce w kraju po roku 1989 wptynety na

sytuacje gminy i jej mieszkaricow, poprzez nasilenie sie wielu kwestii spotecznych

w znacz^cy sposob utrudniajcjcych funkcjonowanie osob i rodzin. Szczegolnie

niepokoj^cym zjawiskiem jest utrzymuja^ce sie wysokie na tie kraju i wojewodztwa

bezrobocie. Zjawisko bezrobocia dotyka wszystkie grupy wiekowe i zawodowe,

niezaleznie od wyksztalcenia i plci. Statystyki dotycza_ce stanu bezrobocia w gminie sa.

opracowywane przez Powiatowy Urzqd Pracy, ktore opierajq sie na ilosci osob w nim

zarejestrowanych.

Liczba osob bezrobotnych z terenu gminy Golub-Dobrzyh zarejestrowanych
w Powiatowym Urzedzie Pracy

Razem
W tym w szczegolnej
sytuacji na rynku
pracy:

do 25 roku zycia
powyzej 50 roku zycia

dtugotrwale

bez kwalifikacji
i doswiadczenia

zawodowego

niepefnosprawni
Z prawem do zasitku

2010
Razem

637

Wtym
kobiety

353

2011
Razem

714

Wtym
kobiety

387

2012
Razem

721

Wtym
kobiety

388

VI/2013
Razem

684

Wtym
kobiety

373

200

60

319

360

4

130

112

20

206

237

0

52

211

71

431

422

17

62

111

27

280

281

14

18

212

68

395

439

26

143

113

27

264

276

16

54

167

82

415

410

22

117

88

30

268

259

15

39

•dane wg Powiatowego Urz^du Pracy w Golubiu-Dobrzyniu
5
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Statystyki te nie oddajq faktycznego stanu bezrobocia w gminie. Wsrbd osob

zarejestrowanych nie ma na przyktad wfascicieli gospodarstw rolnych o powierzchni

wiekszej niz 2 ha, dotyczy to takze czfonkow ich rodzin. Bardzo duzo osob zostato

wyrejestrowanych z biura pracy ze wzgledu na zmiane przepisow dotycz^cych

ubezpieczenia zdrowotnego.

Bezrobocie na koniec 2012 roku wynosito w powiecie 23,7%, w wojewodztwie 17,9%,

w Polsce 13,4%.

Pod wzgledem ilosci ofert pracy wsrod powiatow Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego,

powiat Golubsko-Dobrzyriski zajmuje trzecie miejsce od korica.

4. Sytuacja mieszkaniowa i infrastruktura

Zasoby mieszkaniowe w Gminie Golub-Dobrzyri wg danych GUS w roku

2012 wynosity 2377 mieszkari, srednio 3,73 mieszkancow na mieszkanie. Przecietna

powierzchnia mieszkania wynosi 84,8 m2, srednio na jednego mieszkanca przypada 22,4

m2. 85,5% mieszkari stanowi wJasnosc prywatn^, 6,5% mieszkari stanowi wlasnosc

zakJadow pracy, a 7,5% wlasnosc gminy. 91,1 % mieszkari posiada podf^czenie do

wodocia.gu, 75,5% mieszkari wyposazona jest w lazienke, 73,3%

w ustep sptukiwany, a 65% w centralne ogrzewanie. Gmina nie posiada w zasobie lokali

socjalnych. Mieszkania gminne stanowiq 139 mieszkari. Najwiekszy problem w gminie to

brak lokali gminnych i lokali socjalnych. Wysokie koszty budowy, brak srodkow

finansowych na ten eel w budzecie gminy to przyczyny, ktore ograniczaja. dzia^ania w tym

zakresie. Gmina boryka sie rowniez z rosnqcymi kosztami utrzymania lokali gminnych

tj. koniecznosc remontow i modernizacji. NaWady ponoszone na utrzymanie tychze lokali

w zaden sposob nie 53 refundowane w formie czynszow od mieszkaricow, gdyz wiekszosc

z najemcow sukcesywnie zalega i ma znaczne zadfuzenia w sptacie czynszu. Zalegtosci

w oplatach za mieszkanie w zasobach gminnych wynosity na koniec 2012r. 111,8 tys z\

Na dzieri 31.12.2012 w gminie oczekujqcych na lokal socjalny byto ztozonych 18 podari

5. Sytuacja edukacyjna

Wedtug narodowego spisu ludnosci w 2012 roku najwieksza. grupe ludnosci gminy, 43%

mieszkaricow stanowify osoby, ktore ukoriczyfy szkote podstawowq. Druga.

6
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w kolejnosci stanowity osoby z wyksztatceniem zasadniczym (30%), nast^pnie osoby

z wyksztatceniem policealnym oraz srednim zawodowym (14%). Najmniejsza. ilosc

mieszkahcow gminy stanowia. osoby z wyksztatceniem wyzszym (3%).

Porownujqc dane dotycza.ce poziomu wyksztatcenia ludnosci w gminie

Golub-Dobrzyri, powiecie golubsko-dobrzyhskim oraz wojewodztwie kujawsko-pomorskim

mozna zauwazyc, ze mieszkaricy gminy sa. osobami stabiej wyksztatconymi. Sytuacja taka

ma odzwierciedlenie w poziomie bezrobocia i moze skutkowac trudnosciami

w konkurowaniu na lokalnym rynku pracy.

W 2012 roku wg danych GUS, na terenie gminy funkcjonowalo 1 przedszkole

i 5 oddziaJow przedszkolnych. W gminie Golub-Dobrzyri funkcjonuje 6 szkot

podstawowych w miejscowosciach: Lisewo, Nowogrod, Ostrowite, Sokotowo, Wegiersk,

Wrocki. Jedyne gimnazjum w gminie znajduje sie w miejscowosci Gatczewo.

Edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym odbywa sie gtownie w placowkach na

terenie miasta Golubia-Dobrzynia, Torunia, Brodnicy i Wa.brzezna. W 2012 roku do

przedszkoli i oddziatow przedszkolnych uczeszczato 170 dzieci, do szkot podstawowych

525 dzieci, do gimnazjum 295 dzieci i mtodziezy. Obowia.zek nauki do 18 roku zycia

realizowaty 373 osoby w szkolach ponadgimnazjalnych.

6. Opieki zdrowotna

Na terenie gminy funkcjonuje jedyny Osrodek Zdrowia - Niepubliczny Zaktad Opieki

Zdrowotnej we Wrockach. Opieke medyczna. zapewnia przede wszystkim mieszkaricom

sotectw: Wrocki, Cieszyny, Plqchoty, Karczewo i Pusta Da.browka. Mieszkancy

pozostatych sotectw musza. po porady medyczne udawac sie do Przychodni Zdrowia

w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie rowniez funkcjonuje Pogotowie Ratunkowe i Szpital

Powiatowy. Na terenie miasta Golub-Dobrzyh istnieja. 3 Niepubliczne Placowki Medyczne.

Specjalistyczne ustugi medyczne funkcjonuje takze w ramach prywatnych praktyk

lekarskich.

7. Charakterystyka zycia kulturalnego

Gtownymi osrodkami zycia kulturalnego w gminie Golub - Dobrzyh sa. swietlice wiejskie

i szkoty oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie z 3-ma filiami na terenie
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gminy, ktore l^cznie posiadaja, 52052 woluminow. Na terenie gminy znajduje si?

rowniez 14 obiektow sportowych. Ponadto zycie kulturalne w Gminie Golub-Dobrzyh

ksztattowane jest takze przez organizacje pozarzavdowe i stowarzyszenia, ktore aktywnie

uczestmcza^ w zyciu lokalnego spoleczehstwa w tym min: Stowarzyszenie na Rzecz

Rozwoju Wsi Sokolowo, Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub - Dobrzyh, Towarzystwo

Wsi Nowogrod i Okolic; Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Wegiersk

i Macikowo, Stowarzyszenie Wspierajqce Dzieci i Osoby Niepetnosprawne, Towarzystwo

Rozwoju Wsi Skepsk i Okolic. Na terenie gminy dziata rowniez 14 Ochotniczych Strazy

Pozarnych, 16 Kot Gospodyh Wiejskich oraz 4 wioski tematyczne w Wegiersku,

Podzamek Golubski, Nowogrod i Macikowo. Form? stowarzyszenia przybraJ rowniez LKS

,,Zryw" (Stowarzyszenie Kultury Fizycznej);

Do najwazniejszych organizowanych imprez w gminie lub w powiecie z udziatem gminy

naleza.: rozgrywki ligowe o mistrzostwo w klasie A seniorow, rozgrywki ligowe

0 mistrzostwo w klasie juniorow mlodszych, wycieczki rowerowe i rajdy, Powiatowy

Konkurs Recytatorski pod patronatem Starosty Powiatu Golubsko - Dobrzyhskiego i Wojta

Gminy Golub-Dobrzyh, miedzygminne zawody strazackie oraz Miedzynarodowy Turniej

Szachowy, imprezy sportowe i sportowo-rekreacyjne w zakresie turystyki wodnej, festyny

rekreacyjno-sportowe przy szkotach podstawowych imprezy okolicznosciowe jak: Dzieh

Kobiet, Dzieh Dziecka czy Dzieh Sportu, powitanie wiosny oraz obchody swiqt

pahstwowych, imprezy kulturalne i edukacyjne, festyny srodowiskowe i pikniki

ekologiczne, zawody strazackie organizowane w gminach raz do roku wiosna. oraz zawody

regionalne, zebrania i prezentacje wyrobow wtasnych organizowane przez Kota Gospodyh

Wiejskich; imprezy folklorystyczne np. Festiwal Piesni i Muzyki Ludowej, wystawy prac

artystow ludowych oraz dozynki organizowane co roku jako Swieto Plonow.

Na rozwoj zycia kulturalnego w Gminie Golub-Dobrzyh bardzo wazny wptyw ma zycie

sportowe. Na obszarze Gminy Golub-Dobrzyh dziata kilka preznie funkcjonuja.cych

organizacji sportowych: Ludowy Gminny Klub Sportowy ,,Zryw" we Wrockach, Uczniowski

Klub Sportowy ,,Saturn" w Ostrowitem. Organizacje sportowe zajmujsi si? promocja.

1 czynnym wdrozeniem w zycie sportu na terenie Gminy Golub-Dobrzyh.

Waznym czynnikiem ksztattuja^cym zycie kulturalne i ozywiaja.cym lokalna. spotecznosc

sa. naptywaja^cy turysci i stworzona z mysla. o nich infrastruktura. Dla rozwoju atrakcyjnosci

turystycznej Gminy Golub-Dobrzyh funkcjonuje szereg osrodkow wypoczynkowych oraz

obiekty agroturystyczne. W miejscowosci Ostrowite znajduje sie Osrodek Wypoczynkowo-

8
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W^dkarski. Obszar ten predysponowany jest dla turystyki krajoznawczej oraz

wypoczynkowo-rekreacyjnej. Jezioro Grodno wraz z przylegtymi terenami jest w cz^sci

zagospodarowane na potrzeby wypoczynku. Zagospodarowane letniskowo sa. rowniez

zachodnie obrzeza jeziora Stupno. Inne rejony o znacznie mniejszych walorach stanowia,

okolice jeziora Gajewo i Szaniec. Teren ten pozbawiony jest szaty lesnej, ktora wptynejaby

na jego wi^ksza. atrakcyjnosc. Mimo to nad jeziorem Gajewo prowadzi dziatalnosc osrodek

wypoczynkowo-w^dkarski. Doskonatym miejscem rekreacji i wypoczynku jest rzeka

Drw^ca. Rzeka jest bardzo atrakcyjna dla przeprowadzania sptywow kajakowych o czym

swiadczy fakt, iz przebiega niq trasa mi^dzynarodowego sptywu kajakowego. Jest to tez

doskonate miejsce do w^dkowania. Stosunkowo niedawno odkryto tu towisko trociowe,

przycia.gaja^ce wielu w^dkarzy. Ekosystem rzeki stwarza takze dogodne warunki do

wyst^powania licznych gatunkow ptactwa wodno-btotnego, co przycia^ga licznych

amatorow przyrody. W dolinie rzeki panuja. ponadto odpowiednie warunki dla w^drowek

pieszych oraz zbierania runa lesnego w lasach.

8. Infrastruktura i realizacja pomocy spolecznej na terenie powiatu i gminy

Na terenie powiatu z zakresie zadari pomocy spolecznej funkcjonuje 6 Gminnych

Osrodkow Pomocy Spotecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Instytucje

swiadcza. pomoc i wsparcie w zakresie szeroko rozumianej pomocy spolecznej.

W Kowalewie Pomorskim istnieje Warsztat Terapii Zaj^ciowej, w miescie Golub-Dobrzyh

Dom Pomocy Spotecznej oraz otwarty w 2012r. Srodowiskowy Dom Samopomocy.

Z innych instytucji dziatajqcych w sferze pomocy spotecznej nalezy wymienic: Poradni^

Psychologiczno-Pedagogiczna., Osrodki Lecznictwa Specjalistycznego, Policj§, Sqd

Rejonowy, Zespot Kuratorski.

Jednostka. organizacyjnq pomocy spotecznej na terenie Gminy Golub-Dobrzyn jest

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej. Aktualny stan zatrudnienia w Osrodku to 11 w tym:

1 kierownika, 6 pracownikow socjalnych, 1 pracownik wykonujqcy ustugi opiekuhcze,

2 pracownikow do obstugi swiadczeri rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz

ksiegowy. W ramach umow-zlecenia pracuja.:1 asystent rodziny, 2 opiekunow

swiadcza.cych ustugi opiekuncze oraz 3 osoby wykonuja. specjalistyczne ustugi opiekuncze

dla osob z zaburzeniami psychicznymi (2 rehabilitantow i pedagog). Pomoc w postaci

dodatkow mieszkaniowych realizuje bezposrednio Urz^d Gminy, natomiast w postaci

stypendiow socjalnych - Gminny Zespot Ekonomiczno-Administracyjny Szkot

i Przedszkoli.
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Ponizsza tabela przedstawia rozmiar srodkow finansowych skierowanych na

swiadczenia o charakterze socjalnym w ostatnich trzech latach.

obszar
flnansowania

Pomoc
spoteczna

Swiadczenia
rodzinne
i fundusz
alimentacyjny

Stypendia
socjalne

Dodatki
mieszkaniowe

Razem:

201

srodki
wtasne
gminy

309.593

-

47.577

174.377

531.547

0

dotacje
celowe

531.781

3.177.683

190.307

-

3.899.771

20

srodki
wtasne
gminy

295.900

-

55.864

169.572

521.336

11

dotacje
celowe

494.511

3.579.014

200.497

-

4.274.022

20

srodki
wtasne
gminy

239.643

-

40.449

185.359

465.451

12

dotacje
celowe

585.548

3.484.349

156.739

-

4.226.636

Jak wynika z powyzszej tabeli z roku na rok naktady finansowe na swiadczenia pomocy

socjalnej nie ulegaja. znacza.cym zmianom.

Ponizsza tabela przedstawia Nose rodzin obj^tych roznorodnymi formami pomocy

materialnej w ramach ustawy o pomocy spotecznej w okresie ostatnich trzech latach.

liczba rodzin korzystaja^cych z pomocy
(pieni$znej,w naturze i ustugach)

liczba osob w tych rodzinach

2010

389

1357

2011

387

1413

2012

406

1381

Kolejna tabela przedstawia struktur? powodow przyznawania pomocy spotecznej, ktore

okreslone sa. w ustawie o pomocy spotecznej. Powody przyznawania swiadczeh moga.

wspotwyst<?powac ze soba., wobec tego nie sumuja. si$. Ubostwo jest niejako wynikiem

pozostatych problemow.ktorymi rodziny sa. obcia.zone.
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Powod trudnej sytuacji
zyciowej

Ubostwo

Bezdomnosc

Potrzeba ochrony
macierzyhstwa

Bezrobocie

Niepetnosprawnosc

Dtugotrwata lub ciezka
choroba

Bezradnosc w sprawach
opiekuriczo -
wychowawczych
i prowadzenia
gospodarstwa domowego
w tym :

rodziny niepetne

rodziny wielodzietne

Przemoc w rodzinie

Alkoholizm

Trudnosc w przystosowaniu
do zycia po opuszczeniu
zaktadu karnego

Zdarzenie losowe

2010

Liczba
rodzin

320

2

2

258

127

194

91

53

43

10

17

4

1

Liczba osob
w tych

rodzinach

1107

2

8

964

401

603

438

180

289

36

58

9

2

2011

Liczba
rodzin

294

3

5

267

139

162

92

55

41

2

18

4

1

Liczba osob
w tych

rodzinach

922

3

24

1016

401

478

440

195

272

3

47

4

3

2012

Liczba
rodzin

295

3

4

242

142

190

88

62

31

23

24

6

3

Liczba osob
w tych

rodzinach

922

3

22

916

402

560

391

207

214

79

63

16

15

Analiza danych z Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Golubiu-Dobrzyniu,

pokazuje, ze najpowazniejszym problemem spotecznym dotyczacym spotecznosc gminy

jest bezrobocie. W dalszej kolejnosci problemami spotecznymi najbardziej dotykaja.cymi

spotecznosc lokalna^ sa_ niepetnosprawnosc, oraz dtugotrwata ciezka choroba. Kolejnym

problemem jest wykluczenie spoteczne osob i rodzin oraz patologie spoteczne.

Na instytucji pomocy spotecznej oprocz pracy socjalnej spoczywa obecnie rowniez

obowia,zek skutecznej edukacji, profilaktyki i wsparcia doradczego osob obj^tych pomoca..

11
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Pomoc spoteczna ma za zadanie zniwelowanie zjawiska wykluczenia spotecznego

i przywrocenie zaburzonych rodzin i osob do petnego uczestnictwa w zyciu spotecznym

i zawodowym. W tym celu podj^te zostaty starania o utworzenie strukturach Osrodka

Klubu Integracji Spotecznej (KIS), ktory dziata od bieza^cego roku realizuj^c w partnerstwie

z osrodkiem ,,Edukator" projekt ,,Aktywni razem" finansowany ze srodkow UE. W ramach

KIS 40 uczestnikow realizuje wsparcie w formie doradztwa zawodowego, szkoleh

i warsztatow zawodowych, interpersonalnych, profilaktyczno-terapeutycznych. Dodatkowo

uczestnicy po zakohczonych szkoleniach realizuja. staze zawodowe. Zadania KIS

realizowane b§da. do IV/2014. Po tym czasie planowana jest kontynuacja dziatalnosci

KIS.

Od 2008r. Osrodek Pomocy Spotecznej realizuje projekt systemowy ,,Czas na zmiany -

uwierzmy w siebie" wspotfinansowany ze srodkow EPS. Do 2012 roku sciezk^ wsparcia

w ramach projektu ukoriczyto 125 osob. Uczestnikami 53 gtownie podopieczni Osrodka,

korzystaja.cy ze swiadczen pomocy spotecznej i pozostajqcy bez zatrudnienia. Projekt

przewiduje wzmocnienie uczestnikow na rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe

i podniesienie poziomu wyksztatcenia. Od 2008 roku, w toku szkoleri 6 uczestnikow

projektu usamodzielnito si$ zaprzestaja.c korzystania ze swiadczen pieni^znych z pomocy

spotecznej.

W 2012 z inicjatywy Osrodka utworzono rowniez pierwsza, w gminie Spokizielnie^

Socjalna. ,,Zorza". Cztonkami zabzycielkami Spotdzielni byty bezrobotne kobiety, ktore

podj^ly wyzwanie stworzenia dla siebie miejsc pracy. Przy wsparciu srodkow UE na rozwoj

i wyposazenie, Spotdzielnia rozpocz^ta dziatalnosc gastronomiczna. poprzez prowadzenie

Restauracji nad jeziorem Grodno. W sezonie letnim jest to gtowna dzialalnosc Instytucji.

Dodatkowo Spotdzielnia swiadczy uslugi opiekuncze, sprza.taja.ce, catering, ustugi

kurierskie. Organizuje pikniki, rajdy, seminaria informacyjne jak rowniez obstuguje imprezy

okolicznosciowe m. in. dozynki, pikniki, festyny.

Aktywnosc GOPS w zakresie aktywizacji osob zagrozonych wykluczeniem spotecznym

skutkuje zmiana. swiadomosci podopiecznych i zmiana. postaw z biernych na aktywne.

Pokazanie klienteli osrodka mozliwosci reintegracji na rynku pracy oraz podejmowanie

inicjatyw aktywizuja.cych srodowisko lokalne pozytywnie wptywa na proces rozwoju

gospodarczo-spotecznego gminy.

12
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IV. Obszary problemowe

1. Seniorzy

Osoby starsze (kobiety w wieku 60 wiecej lat, mezczyzni w wieku 65 i wiecej lat)

stanowiq 11 % spoleczehstwa gminy. Sposrod osob w wieku poprodukcyjnym na koniec

roku 2012 58,4% stanowity kobiety, 41,6% to mezczyzni.

Najwiekszymi problemami osob starszych obok samotnosci jest przede wszystkim

dyskryminacja w wielu sytuacjach zycia codziennego. Dyskryminacja ze wzgledu na wiek

zaczyna sie juz od czterdziestolatkow. Osobom takim trudniej jest znalezc prace, rzadziej

sa. wysyJani na szkolenia podnosza.ce kwalifikacje zawodowe, w przypadku zwolnieri

grupowych pierwsi traca. prace. Wg danych Eurostat stopa aktywnosci osob

w przedziale wiekowym 55-64 lata wynosi ok. 20%, w Polsce 26,2% i nalezy do

najnizszych w Europie,podczas gdy w Szwecji wynosi on az 69,1%, w Wielkiej Brytanii

56,2% a w Niemczech 41,8%. Kolejnym obszarem dyskryminacji osob starszych jest

opieka medyczna i pielegnacyjna. Brakuje osob posiadaja.cych odpowiednia. wiedze

i przygotowanie do pracy z osobami starszymi. W Polsce jest okoto 100 czynnych

zawodowo geriatrow. Dolegliwosci pacjentow ttumaczy sie ich wiekiem, co sprawia, ze nie

podejmuje sie specjalistycznych badari. Ponadto osoby starsze cz^sto spotykaja. sie

z brakiem szacunku ze strony personelu medycznego. Osoby starsze cz^sto napotykaja.

na wiele przeszkod architektonicznych - brak jest poreczy czy wind

w miejscach uzytecznosci publicznej. Osoby starsze traktowane sa. czesto jak klienci

gorszej kategorii. Maja. problemy z uzyskaniem kredytow, zakupow na raty ponadto maja.

takze wyzsze stawki ubezpieczeniowe.

Dyskryminacja ze wzgledu na wiek jest problemem, ktorego znaczna czesc

spoteczeristwa sobie nie uswiadamia. Ponadto nawet osoby starsze czesto nie sa.

swiadome faktu, ze dane sytuacje sa. dyskryminacja. - na ogot nie protestuja. i uwazaja., ze

gorsze traktowanie jest naturalne w ich wieku. Dotkliwym problemem ostatnich lat jest brak

mozliwosci opieki nad osobami starszymi i samotnymi. Niewystarczaja.ce srodki

finansowe na zabezpieczenie opieki i pielegnacji, niekorzystne przepisy prawne, zrzucanie

problemu opieki przez rodzine na instytucje to dominuja.ce kwestie ostatnich lat. Wysokie

koszty utrzymania w DPS, niskie swiadczenia osob, sa. powodami dla ktorych, nalezy

podejmowac inicjatywy w kierunku rozwoju systemu zabezpieczenia catodobowej opieki

nad samotnymi i chorymi osobami w srodowisku ich zamieszkania. Marginalizacji potrzeb

osob starszych w konsekwencji prowadzi do ich alienacji i wykluczania z zycia

spotecznego.
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2. Dzieci i mtodziez.

W 2012 roku wg danych urzedu gminy, dzieci i mtodziez (1 -18 lat) stanowity 24,20 %

mieszkaricow gminy (2036 osob). Do przedszkoli uczeszczato 105 przedszkolakow, do

szkol podstawowych 518 uczniow, a do gimnazjum 395 osob.

Gmina zapewnia mozliwosc ksztatcenia do poziomu gimnazjalnego - dalsze ksztatcenie

mtodziezy zwia^zane jest z ich dojezdzaniem do najblizszych miast (Golub-Dobrzyri,

Brodnica, Wqbrzezno, Toruri) lub zamieszkiwaniem w internatach, stancjach lub

u krewnych w miejscowosciach, w ktorych decyduja. sie kontynuowac nauke.

Powaznym ograniczeniem mozliwosci jest brak klubow mtodziezowych, doradztwa, czy

chociazby organizacji wolontariatu.

Bardzo istotnym obszarem problemowym jest takze brak szerszych mozliwosci

kreatywnego spedzania wolnego czasu przez mtodziez. Brak jest srodkow na wtasciwe

wyposazenie istniejqcych obiektow petniqcych funkcje spoteczno-kulturalne, opracowanie

programow zajec i ich dalsza^ organizacje. Te ograniczenia i niewtasciwe wzorce

przekazywane w rodzinach, szukanie autorytetow poza domem i szkoia. to powody, dla

ktorych mtodziez czesto wchodzi w konflikt z prawem. Agresja i brak pozytywnych wartosci

wsrod mtodziezy to kolejny problem we wspotczesnym swiecie. Zapracowani rodzice

przewaznie nie maja. czasu dla swych pociech zabezpieczaja^c jedynie materialnie ich

potrzeby. W rodzinach patologicznych i dysfunkcyjnych pozytywne wartosci i wzorce nie

sa_ w ogole przekazywane. Takie sytuacje prowadza. do wychowania pokolenia mtodych

ludzi wchodza^cych w doroste zycie bez uksztattowanego systemu wartosci i zasobu

pozytywnych wzorcow.

3. Rodziny z dziecmi.

Rodzina jest podstawowa. komorka. spoteczna., dlatego tez szczegolna. uwage

w kwestiach wykluczenia spotecznego powinno sie ktasc na integracje rodzin

w spotecznosciach lokalnych. Bezradnosc w sprawach opiekuhczo-wychowaczych

rodzin moze wynikac z roznych sytuacji spotecznych - nie wynika jedynie z braku

srodkow na zycia. Rodziny maja.ce trudnosci opiekuhczo-wychowawcze

w wiekszosci przypadkow maja^ rowniez inne dysfunkcje: niepetnosprawnosc

umystowa rodzicow, uzaleznienie, wystepowanie przemocy domowej, problemy

w petnieniu rol rodzicielskich, matzenskich, zawodowych, niezaradnosc
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w prowadzeniu gospodarstwa domowego, problemy wychowawcze z dziecmi

wystepuj^ce w domu i w szkole. Rodzina dysfunkcyjna nie jest w stanie spefnic

swoich podstawowych zadah: realizacji funkcji opiekuhczo-wychowawczych,

zaspokajania potrzeb materialnych i duchowych, przekazywania wtasciwych

spofecznie wzorow postepowania. Czesto bezradna^ okazuje sie rowniez rodzina,

w ktorej nie wystepuj^ dysfunkcje ale np. tylko wielodzietnosc czy niepetnosc.

W 2012 roku pomocq socjalna. w gminie objetych byto 406 rodzin (1381 osob), wsrod

ktorych 38% stanowity rodziny wielodzietne (troje i wiecej dzieci).

4. Niepelnosprawni.

Zgodnie z ustawa_ o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob

niepetnosprawnych, osoby niepeJnosprawne to osoby, ktorych stan fizyczny, psychiczny

lub umysJowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza ba^dz uniemozliwia wypetnianie rol

spotecznych, a w szczegolnosci zdolnosci do wykonywania pracy zawodowej. Pomimo

rozwoju badan statystycznych w Polsce wiedza o populacji osob z niepeJnosprawnosciq

w Polsce jest niepetna i niespojna z uwagi na funkcjonowanie trzech systemow orzekania

o niepeJnosprawnosci w Polsce: orzecznictwo ZUS, ktore orzeka o zdolnosci do pracy

przy ustalaniu uprawnieh do swiadczen emerytalno-rentowych z tyt. pracy, orzecznictwo

KRUS, ktore orzeka o zdolnosci do pracy przy ustalaniu uprawnieri do swiadczen

emerytalno-rentowych z tyt. pracy w gospodarstwie rolnym oraz orzecznictwo

Powiatowych ZespoJow do Spraw Orzekania o NiepeJnosprawnosci w celach poza

rentowych.. Juz samo okreslenie liczebnosci grupy osob ze schorzeniem kwalifikujsicym

do uznania za niepelnosprawne, jest bardzo rozbieznie szacowane w zaleznosci od

zrodeJ. Dostepne dane statystyczne ulegaja^ takze ustawicznym zmianom ze wzgledu na

tendencje do orzekania o niepelnosprawnosci na czas okreslony poniewaz

niepetnosprawnosc w systemie prawnym przestano postrzegac jako stan, a zacz^to j^

opisywac jezykiem procesu, ktory ma swoj przebieg i moze sie zakohczyc przejsciem do

petnej sprawnosci. To sprawito, ze od 1997 roku, z kazdym kolejnym rokiem odnotowywac

zaczeto spadek liczby osob niepetnosprawnych.

Trudno zatem rowniez zdobyc rzetelne dane na temat ilosci osob niepetnosprawnych

na terenie gminyjak i catego powiatu golubsko-dobrzyhskiego.

W Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej rokrocznie zdiagnozowanych jest okoto
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400 niepeJnosprawnych pobierajqcych zasitki pielegnacyjne oraz korzystajcjcych

bezposrednio lub posrednio (jako cztonkowie rodzin) ze swiadczeh pomocy spotecznej.

Poniewaz wedtug danych krajowych osoby niepetnosprawne stanowiq ok. 9 %

ludnosci w Polsce, mozna przyjqc, ze w gminie Golub-Dobrzyh moze mieszkac okob 750

osob niepetnosprawnych.

Wg statystyk osoby niepelnosprawne s^ gorzej wyksztateone, przejawiajq nizsza.

aktywnosc zawodowEj zwtaszcza zamieszkuj^cy na wsi, dochodz^ do tego stereotypy na

temat niskiej wydajnosci pracy osob niepetnosprawnych i w konsekwencji dotyka je

zjawisko wykluczenia z zycia zawodowego i spolecznego.

5. Bezrobocie.

Problemy na rynku pracy, objawiaja_ce sie niedostateczn^ liczbq miejsc pracy,

prowadza^ do obnizenia standardu zycia ludnosci. Bezrobocie wyciska rowniez pietno w

codziennym funkcjonowaniu osob i rodzin dotknietych tym problemem - oprocz

pogorszenia standardu zycia, generuje frustracje, poczucie bezsilnosci, beznadziejnosci,

bezproduktywny czas wpedza wiele osob w uzaleznienia. Najwiekszym problem

dotycza_cym bezrobocia w Gminie Golub-Dobrzyri, ale takze w powiecie golubsko-

dobrzyriskim jest kwestia dtugotrwatego pozostawania w statusie bezrobotnego - na

koniec 2012 roku dlugotrwale bezrobotni w powiecie golubsko-dobrzyhskim stanowili

54,79% ogotu bezrobotnych. Dlugotrwate pozostawanie bez zatrudnienia ogranicza

szanse na podjecie pracy, przyczynia sie ubozenia ludnosci i prowadzi do wykluczenia

spotecznego. W dalszej kolejnosci problemem jest zjawisko bezrobocia osob w wieku do

25 roku zycia oraz po 50 roku zycia. Wi^kszosc bezrobotnych nie posiada kwalifikacji ani

doswiadczenia zawodowego. W grupie osob dtugotrwale bezrobotnych oraz bez

kwalifikacji i doswiadczenia zawodowego przewazaja. kobiety. Konsekwencjami

bezrobocia dla spoteczehstwa sa_ znaczne koszty swiadczeh na rzecz osob bezrobotnych,

ktore obcia.zaJ3 zarowno budzet pahstwa jak i samorz^dow lokalnych. To wtasnie brak

pracy jest powodem, ktorym przewazaja.ca wiekszosc osob i rodzin w naszej gminie

uzasadnia swoje wnioski o wsparcie finansowe w ramach pomocy spotecznej i na rzecz

tych osob i rodzin kierowanych jest najwiecej srodkow finansowych. Chroniczny brak

zatrudnienia to rowniez coraz mniejsze szanse na wypracowanie na przyszJosc swiadczeh

emerytalnych czy rentowych czyli w zasadzie uzaleznienie na state od swiadczeh

z pomocy spotecznej.
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V. Analiza SWOT- mocne i stabe strony, szanse i zagrozenia

W celu uporzqdkowania informacji wynikaja.cych z przeprowadzonej diagnozy

rzeczywistej sytuacji spoteczno-gospodarczej gminy sporza.dzono analiz^ SWOT.

Wskazanie szans i zagrozeri w przedstawionej ponizej cz^sci dokumentu oparte zostalo

na zestawieniu mocnych i stabych stron.

Mocne strony to wszelkie atuty oraz czynniki, ktore w sposob pozytywny wyrozniaja.

gmine wsrod innych oraz wspomagaja. rozwoj i ostabiaja. zagrozenia. Elementy te nalezy

szczegolnie pielegnowac i wzmacniac. Stabe strony natomiast to wszelkiego rodzaju braki

oraz ograniczenia moga.ce utrudniac lub uniemozliwiac realizacje celow strategicznych.

Wyartykutowanie tych czynnikow jest szczegolnie istotne, poniewaz mozna wowczas

podejmowac dziatania maja.ce na celu wyeliminowanie lub przynajmniej zminimalizowanie

stebych stron co skutkowac bedzie dodatnim bilansem mocnych stron.

Mocne strony Stabe strony

czyste srodowisko naturalne,
' korzystne potozenie turystyczne,
Drweca, jeziora, kompleksy
lesne, ciekawa architektura;

• liczne atrakcyjne zasoby historyczno-
kulturowe;

r zaangazowanie wJadz lokalnych
w dziatania na rzecz rozwoju gminy;

1 duza powierzchnia gminy
w stosunku do wielkosci powiatu,
mozliwosc wyznaczenia terenow
inwestycyjnych;

• brak ucia.zliwego przemystu,
a szczegolnie zaktadow ucia.zliwych
dla srodowiska;

• goscinni i przyjazni mieszkancy;
• duzy udziat ludnosci w wieku
produkcyjnym, ktorzy swoja. pracq
i zaangazowaniem moga. wydajnie
wptyna.c na rozwoj gminy;

• wzrost aktywnych organizacji
pozarzqdowych;

• liczne imprezy cykliczne;
• dose korzystne pobzenie wzgledem
osrodkow miejskich oraz sieci
komunikacyjnej;

• duza nierownomiernosc zageszczenia
mieszkahcow i znaczne oddalenie czesci
sotectw od osrodka wtadzy;

• niski stopieri wykorzystania zasobow dla
rozwoju turystyki;

• sJabo rozwinieta baza noclegowa
i gastronomiczna;

• staba promocja posiadanych zasobow,
brak zorganizowanej oferty turystycznej;

• niska swiadomosc w kwestii istnienia oraz
mozliwosci wykorzystania produktow
lokalnych;

• mate ilosc imprez o charakterze
ponadlokalnym;

• brak specjalistycznych szkoleh
i doradztwa oraz fachowego wsparcia
przedsiebiorczosci;

• brak zaktadow produkcyjnych
i przetworczych;

• calkowity brak komunikacji kolejowej
i ograniczone ustugi komunikacji
autobusowej.

wysoki poziom bezrobocia;
niskie wyksztatcenie i kwalifikacje osob
bezrobotnych;
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• przywia.zanie ludnosci do terenu
zamieszkania,

' otwartosc na innowacje;
1 wysoki poziom rozwoju infra-struktury
kanalizacyjnej pota.czony z szerokei
dostepnoscia, mieszkaricow do jej
zasobow;

• dobrze zdiagnozowane niektore obszary
problemow np. bezrobocie;

• wykwalifikowana kadra instytucji
i organizacji pracuj^cych na rzecz

mieszkaricow gminy;
dobra organizacja pracyjednostek
organizacyjnych gminy i administracji
publicznej;

1 doswiadczenie w zakresie realizacji
programow profilaktycznych
i naprawczych;
rozwiniete formy pomocy
pozamaterialnej;
doswiadczenia w zakresie metod pracy
z grupami;
otwarcie na nowe doswiadczenia
i wiedze;
mozliwosc wykorzystania srodkow
unijnych;
dobre przygotowanie kadry do
aplikowania wnioskow o srodki unijne;

• wzrost znaczenia turystyki
w gospodarce (stworzenie nowych
podmiotow gospodarczych, miejsc
pracy).

• odptyw wykwalifikowanej kadry poza teren
gminy;

1 wzrost zatrudnienia ,,na czarno";
1 niski poziom wynagrodzeri przy rosnqcych
kosztach utrzymania;

• brak petnej wiedzy o skali wielu problemow
spotecznych np.: narkomanii,
niepeJnosprawnosci, alkoholizmie;

1 niewystarczaj^ca liczba osob
zatrudnionych w instytucji pomocy
spotecznej;

1 brak systemowych rozwia.zari
problemow spotecznych;

• postepuj^ca pauperyzacja
mieszkaricow przyczyniajqca sie
do wzrostu liczby klientow pomocy
spotecznej;

1 rosn^ca ilosc osob i rodzin
wykluczonych spotecznie lub zagrozonych
tym zjawiskiem;

1 niewystarczaja^ce srodki na realizacje
dziaJari profilaktycznych i naprawczych,
w szczegolnosci na pomoc spotecznaj

• nieskoordynowane dzialania na
rzecz rozwia.zywania problemow

spotecznych;
1 zty przeptyw informacji;
> braki w infrastrukturze socjalnej;
1 niska aktywnosc spoteczna

mieszkaricow w dziataniach na
rzecz swoich spotecznosci lokalnych;

• niechec instytucji i organizacji do
prowadzenia wspolnych dziatari;

• brak precyzyjnych przepisow prawnych lub
cia^gte ich zmiany i zwi^zana z tym
biurokracja.

18

Id: 1BAE9B2A-4E08-4C6D-80D1-1666D3D7F209. Podpisany Strona 21



Szanse Zagrozenia

1 postepuj^ca poprawa stanu zasobow
naturalnych i historyczno-kulturowych;

1 promowanie posiadanych zasobow
(zarowno na zewnqtrz jak i wsrod
mieszkaricow - podniesienie ich
swiadomosci);

1 wzrost zamoznosci sporej czesci
spoleczeristwa;

1 wzrost roznorodnosci form
gospodarowania;

1 przycicjgniecie kapitatu zewnetrznego
na obszary wiejskie;

1 upowszechnienie roznorodnych form
kultury, sportu i rekreacji;

1 poprawiaja.cy sie stan techniczny
gminnej i powiatowej infrastruktury
komunikacyjnej.

• mozliwosc wykorzystania srodkow
pomocowych Unii Europejskiej,
pozytywne skutki dziatah prowadzonych
przez instytucje odpowiedzialne za rozwoj
lokalny, potozenie geograficzne,

• bliskosc atrakcji turystycznych,
1 walory przyrodnicze i krajobrazowe
1 kontakty z gminami partnerskimi,
• mozliwosc wykorzystania funduszy
w ramach programow rza.dowych.

Odlegtosc od duzych aglomeracji;
konkurencja turystyczna gmin
osciennych;
brak srodkow na budownictwo
spoteczne;
brak zainteresowania wsrod

znacznej czesci mieszkancow gminy
prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej na wtasny rachunek,

przepisy prawne ograniczaja.ce
swobode prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej,
brak srodkow lub wysokie
oprocentowanie kredytow na
inwestycje i rozwoj miejsc pracy,
niepewnosc warunkow prawnych
i ekonomicznych,
emigracja wyksztaJconych
i najbardziej przedsiebiorczych
osob z terenu gminy,
bariery biurokratyczne w dostepie
do srodkow pomocowych;
wzrost postaw roszczeniowych
i brak aktywnosci beneficjentow
pomocy spotecznej,
brak wystarczaja^cych srodkow na
polityke spoteczna.,
nasilanie sie zjawiska wyuczonej
bezradnosci, brak aspiracji osob
wykluczonych
ostabianie wiezi spotecznych,
alienacja jednostek,
niedostosowanie szkolnego
systemu do potrzeb lokalnego
rynku pracy,
brak rozbudowanych ofert pracy
poza-sezonowej,
brak programow aktywizacji osob
dtugotrwale bezrobotnych
po 50 roku zycia,
propagowanie negatywnych
wzorcow zachowaii wsrod dzieci
i mtodziezy w skali kraju,
wzrost przestepczosci, zwtaszcza
wsrod nieletnich i mtodocianych,
zachwianie tradycyjnego modelu
rodziny, wzrost rodzin niepetnych,
samotnie wychowujqcych dzieci
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VI. Misja i cele strategiczne

Misja: Umozliwienie osobom i rodzinom przezwyciezania trudnych sytuacji,

ktorych nie sq w stanie pokonac wykorzystujqc wtasne srodki, mozliwosci

i uprawnienia przy wspotpracy instytucji i organizacji o charakterze

spotecznym.

Cele posrednie:

• Podjecie kompleksowych dziatari na rzecz umocnienia roli rodziny

• Realizacja Programu pomocy dziecku i rodzinie.

• Promocja zdrowego stylu zycia.

• Poprawa stanu zdrowia mieszkaricow oraz wzrost odpowiedzialnosci za zdrowie wtasne

i innych.

• Pomoc osobom niepetnosprawnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz innych

potrzebuja^cych pomocy, a takze ich rodzinom

• Prewencja, profilaktyka oraz skuteczna walka z wszelkimi przejawami patologii

spotecznych.

• Organizacja czasu wolnego (pozaszkolnego) dla mtodziezy.

• Rozwoj systemu edukacji oraz poprawa dostepu do edukacji.

• Tworzenie warunkow do ksztalcenia mtodziezy uposledzonej umystowo oraz ksztalcenia

integracyjnego mtodziezy niepetnosprawnej fizycznie.

• Zapewnienie bezpieczeristwa poprzez minimalizowanie zagrozen kryminalnych

i spotecznych.

Cele operacyjne:

• Realizacja kompleksowych projektow ukierunkowanych na reintegrate spoteczn^

i przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu.

• Realizacja kompleksowego programu profilaktyki prorodzinnej.

• Wsparcie finansowe najubozszych rodzin.

• Organizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin, mtodziezy i dzieci

nieprzystosowanych spotecznie.

• Zapewnienie osobom niepetnosprawnym mozliwosc udziatu w zyciu publicznym.

• Utworzenie sieci wsparcia spotecznego organizacji i instytucji
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• Poprawa warunkow infrastrukturalnych dziatania GOPS: poszerzenie oferty pomocowej

i wsparcia srodowiskowego

• Wspieranie organizacji zajmujqcych sie przeciwdziataniu marginalizacji i wykluczeniu

spotecznemu

• Wspieranie organizacji i ruchow samopomocowych.

• Opracowywanie programu w zakresie zapobiegania bezrobociu, tagodzenia jego

skutkow oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

• Wprowadzanie zachet dla inwestorow oraz tworzenie odpowiedniego klimatu do rozwoju

przedsiebiorczosci lokalnej

• Organizowanie specjalistycznego poradnictwa oraz warsztatow pracy socjalnej dla

osrodka pomocy spotecznej.

• Wspieranie tworzenia funduszy stypendialnych dla mtodziezy najbardziej uzdolnionej,

niepelnosprawnej i pochodz^cej z rodzin ubogich.

• Rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy szkolach i swietlicach wiejskich

• Adaptacja szkot do potrzeb niepetnosprawnej fizycznie mtodziezy, tworzenie klas

integracyjnych; przygotowanie kadry nauczycielskiej do prowadzenia klas

integracyjnych; rozwoj ksztatcenia zawodowego osob niepetnosprawnych.

• Powiekszenie zasobow mieszkaniowych.

• Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w celu poprawy oferty kulturalno - rozrywkowej.

• Tworzenie warunkow do powstania pozalekcyjnych klubow zainteresowari, koJ

zainteresowan w oparciu o baze szkolna. i swietlice wiejskie.

• Profilaktyka poprzez zwiekszenie swiadomosci prawnej spoteczeristwa oraz wiedzy

o mozliwosciach unikania zagrozeh.

Warunkami zasadniczymi osi^gniecia celow i kierunkow okreslonych w Gminnej

Strategii Rozwia.zywania Problemow Spotecznych, co jest szczegolnie wazne w sferze

pomocy spotecznej mieszkancom, sq partnerski dialog i wspoldziatenie oraz akceptacja

spoteczna.

Gtowne kierunki dzialania w celu zapobiegania zagrozeniom spotecznym to:

1. systematyczne diagnozowanie

2. okresowy monitoring i kontrola

3. subsydiarnosc, pomocniczosc swiadczen

4. kompleksowosc rozwi^zah

5. wyznaczenie standardow ustug socjalnych

6. korzystanie z doswiadczen samorz^dow partnerskich gmin powiatu
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7. konsekwencja i dlugotrwalosc dziatania

8. indywidualizacja metod i srodkow

9. zachowanie wspotuczestnictwa i petnoprawnosci klientow

10. prowadzenie konkretnych programow i projektow

11. zdobywanie srodkow pozabudzetowych

12. pozyskiwanie srodkow w ramach funduszy z Unii Europejskiej

13. propagowanie sponsoringu i dziatalnosci charytatywnej

14. szeroka i roznorodna informacja oraz poradnictwo

15. nacisk na profilaktyke i zapobieganie

16. wspotpraca samorzcjdow powiatu

17. rozwiniecie form pomocy srodowiskowej

18. polityka prorodzinna

19. decentralizacja dziatati zaktadaj^ca wzmocnienie aktywnosci spolecznej, tj. roznego

rodzaju inicjatyw obywatelskich, funkcjonowania organizacji pozarzaxiowych

i wolontariatu;

Cele strategiczne:

1. System wsparcia osob i ich rodzin dotkni^tych bezrobociem i zagrozonych

dtugoterminowym pozostawaniem bez pracy zmierzajqcy do:

- ograniczenie zjawiska bezrobocia wsrod mtodziezy

- poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy

- zmniejszenie bezrobocia wsrod osob 50+

- aktywizacja zawodowa i spoteczna osob dtugotrwale bezrobotnych

i nieaktywnych zawodowo.

Dziatania:

Nr
dziatania
1.1

1.2

Nazwa dziatania

Doradztwo zawodowe na
poziomie gimnazjum

Wspotpraca z powiatem
w zakresie dostosowania
szkolnictwa zawodowego
do potrzeb rynku pracy

Okres realizacji

dziatania ciqgte

dziatania cia^gte

Mierniki, Wskazniki

liczba spotkari, liczba
uczestnikow

liczba konsultacji, liczba
wspolnych projektow
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Rozwoj systemu stypendiow
i stazy zawodowych

Promowanie warsztatow
aktywizacji zawodowej
i spotecznej
Wspieranie i rozwoj dziatari
na rzecz opieki nad dzieckiem

Ksztatcenie zawodowe
i doskonalenie zawodowe

Utrzymanie dziatalnosci
Klubu Integracji Spotecznej

Wspieranie i rozwoj
podmiotow ekonomii
spotecznej - powstanie
Spotdzielni Socjalnych,
ekonomizacja organizacji
pozarzqdowych

dziatania cia^gte

dziatania cia^gte

dziatania ciajte

dziatania ciqgte

dziatania ciajte

dziatania cia^gte

liczba stypendiow

liczba szkoleh, liczba
uczestnikow

liczba uczestnikow, liczba
szkoleri

liczba szkolen i kursow,
liczba uczestnikow

liczba uczestnikow,

liczba podmiotow,
liczba miejsc pracy,
liczba uczestnikow

2. Wspieranie podstawowych funkcji rodziny poprzez:

- wspomaganie rodzin w zagospodarowywaniu czasu wolnego

- podniesienie aktywnosci spotecznej mieszkancow na rzecz srodowiska

lokalnego

- poprawe sytuacji socjalnej rodzin

- promowanie prawidtowej funkcji opiekuhczej rodziny

Dziatania:

Nr
dziatania

1.1

1.2

1.3

1.4

Nazwa dziatania

Organizacja konkursow na
wzorowcj i estetycznq wies

Organizacja festynow
rodzinnych

Wspieranie rozwoju gminnej
Ligii sportowej

Wspieranie rozwoju kot
gospodyh wiejskich

Okres realizacji

dziatania cia.gte

dziatania ci^gte

dziatania cia.gte

dziatania cia.gte

Mierniki, wskazniki

liczba uczestnikow,
liczba konkursow

Liczba festynow, liczba
uczestnikow

Liczba uczestnikow

liczba uczestnikow
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Wspieranie rozwoju
Ochotniczych Strazy
Pozarnych

Wspieranie rozwoju
amatorskiego ruchu
turystycznego
Inicjowanie powstawania
Klubow Seniora - wspieranie
funkcjonowania
Organizacja zajec
korekcyjno-wyrownawczych
w szkotach
Organizacja zajec
pozalekcyjnych

Organizacja imprez
kulturalno-sportowych

Organizacja wypoczynku
letniego i zimowego

Organizacja zajec
socjoterapeutycznych

Pozyskiwanie lokali na
tworzenie mieszkah
socjalnych

Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracownikow
socjalnych

dziatania cia.gte

dziatania ciqgte

dziatania ciqgte

dziatania ciqgte

dziatania ciqgte

dziatania ci^gte

dziatania cia.gte

dziatania cia.gte

dziatania cia.gte

dziatania cia.gte

liczba uczestnikow

liczba uczestnikow

liczba uczestnikow

liczba uczestnikow, liczba
godzin zajec

liczba uczestnikow, liczba
godzin zajec

liczba uczestnikow, liczba
imprez

liczba uczestnikow

liczba uczestnikow, liczba
zajec

liczba lokali, mieszkah,
liczba rodzin
wyposazonych w
mieszkania
socjalne
liczba szkoleh, liczba
pracownikow

3. Ograniczanie zjawiska patologii spotecznych poprzez:

-ograniczenie zjawiska alkoholizmu

-przeciwdziatanie przemocy w rodzinie

-profilaktyka uzaleznieri

-niwelowanie zjawiska agresji wsrod dzieci i mtodziezy
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Dziatania:

Nr
dziatania
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Nazwa dziatania

Prowadzenie dziatari
profilaktycznych
w szkotach
Zaostrzenie kontroli
w punktach sprzedazy
alkoholu
Wspieranie powstawania
i funkcjonowania klubow AA
Rozwoj poradnictwa
specjalistycznego
Pedagogizacja rodzicow
w szkotach
Promowanie dziatari
profilaktycznych
w spoteczeristwie w tym
w mediach
Wspieranie powstawania
i funkcjonowania swietlic
srodowiskowych
Wspieranie funkcjonowania
Zespotu Interdyscyplinarnego
Wspieranie i wspotpraca
z organizacjami
pozarza.dowymi na rzecz
profilaktyki uzaleznieh
Szkolenia nauczycieli,
wychowawcow
Rozwoj specjalistycznego
poradnictwa dla ofiar
przemocy

Okres realizacji

dziatania ci^gte

dziatania cia^gte

dziatania cia,gte

dziatania cia.gte

dziatania cia.gte

dziatania cia.gte

dziatania ciqgte

dziatania cia.gte

dziatania ciqgte

dziatania cia.gte

dziatania cia.gte

Mierniki wskazniki

liczba uczestnikow,
liczba spotkari

liczba kontroli

liczba uczestnikow,
liczba spotkan
liczba uczestnikow,
liczba spotkan
liczba uczestnikow,
liczba spotkan
liczba uczestnikow,
liczba spotkan

liczba swietlic,
liczba uczestnikow

liczba spotkan,
liczba osob wspartych
liczba spotkari,
liczba uczestnikow

liczba szkoleri

liczba wspartych osob

4. Wspierania grup zagrozonych wykluczeniem spotecznym poprzez:

- poprawe funkcjonowania osob niepetnosprawnych w spoteczeristwie

- aktywizacj^ spoteczna. osob starszych,

- zapewnienie opieki

- aktywizacjs dtugotrwale bezrobotnych

- ograniczenie wykluczenia spotecznego grup ryzyka.
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Dzialanfa:

Nr
dziatania
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Nazwa dziatania

Wspotpraca ze
srodowiskowymi domami
pomocy

Wspieranie WTZ

Likwidacja barier
architektonicznych w miejscu
zamieszkania i miejscach
uzytecznosci publicznej

Wspotpraca z podmiotami
i instytucjami dzialaja.cymi
na rzecz niepetnosprawnych

Rozwoj wolontariatu

Wspieranie realizacji
instrumentow rynku pracy
skierowanych do osob
niepetnosprawnych
Dziatania aktywizacyjne
w ramach Klubu Integracji
Spotecznej

Wspieranie powstawania
Zaktadow Aktywnosci
Zawodowej

Zapewnienie ustug
opiekuriczych w miejscu
zamieszkania

Rozwoj systemu pomocy
sa^siedzkiej w opiece nad
niepetnosprawnymi

Wspieranie powstawania
grup samopomocowych
i grup wsparcia

Rozwoj specjalistycznego
poradnictwa

Okres realizacji

Praca ciajta

Praca cia.gta

Praca cia^gta

Praca ciqgta

Praca cia^gta

Praca ciajgta

Praca ciajta

Praca ciaxjta

dziatania ciqgte

Praca ciajgta

Praca ci^gta

Praca ci^gta

Mierniki, wskazniki

liczba wspartych osob

liczba wspartych osob

liczba wspartych osob

liczba wspartych osob

liczba wolontariuszy

liczba wspartych osob

liczba wspartych osob

liczba wspartych osob

liczba wspartych osob

liczba wspartych osob

liczba wspartych osob

liczba wspartych osob,
porad
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1.13

1.14

1.15

Opracowywanie i wdrazanie
programow wychodzenia z
bezdomnosci

Wspieranie usamodzielnienia
osob opuszczaja.cych ZK,
placowki opiekuhczo-
wychowawcze, emigrantow

Zabezpieczenie
socjalno-bytowe dla rodzin

Praca cia.gta

Praca ciqgla

Praca ci^gta

liczba wspartych osob

liczba wspartych osob

liczba wspartych osob

VII. Wdrazanie strategii

Strategia Rozwi^zywania Problemow Spotecznych dla Grniny Golub-Dobrzyri jest

dokumentem otwartym, ktory powinien uwzgledniac zmiany wynikaja.ce z prowadzonego

monitoringu zjawisk spotecznych. Zmiany w Strategii moga. bye inicjowane przez Wojta

Gminy, Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej oraz podmioty uczestnicz^ce w procesie

wdrazania i realizacji Strategii. Proponowane zmiany w Strategii beda. podlegaty

uchwaleniu przez Rad§ Gminy.

Podmioty uczestnicza.ce bezposrednio lub posrednio w realizacji strategii:

1. Urza.d Gminy Golub-Dobrzyh

2. GOPS - Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Golubiu-Dobrzyniu

3. PUP - Powiatowy Urza.d Pracy

4. PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

5. ROPS - Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej

6. UW- Urza.d Wojewodzki

7. PFRON - Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych

8. NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia

9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

10. Szkoty + pedagodzy szkolni

11. Caritas

12. BankZywnosci

13. Policja + Sa.d

14. Szpital + sluzba zdrowia

15. Komisja Rozwia/ywania Problemow Alkoholowych
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16. Koscioty i zwia/ki wyznaniowe

17. Kola Gospodyh Wiejskich

18. Sottysi

19. Lokalni liderzy

20. Lokalni pracodawcy

21. Organizacje pozarz^dowe

22. Inne - w trakcie tworzenia.

VIII. Monitoring i ewaluacja strategii

Monitoring strategii polega na obserwacji realizacji dziatah i ocenie ich realizacji przy

pomocy odpowiednio dobranych wskaznikow. Monitoring umozliwia aktualnq identyfikacje

problemow, ocene zaangazowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizacj? oraz

kontrole prac nad realizacja^ dziatah oraz pozwala na jej aktualizacje i dostosowywanie do

zmian prawnych, gospodarczych i politycznych. Monitorowanie niniejszej strategii b^dzie

polegato na ocenie realizacji zatozeri strategii na podstawie odpowiednio dobranych

wskaznikow, ktorymi b$d$ min: liczba beneficjentow pomocy spotecznej w stosunku do

ogotu mieszkahcow, liczba swiadczeh, liczba zaktywizowanych osob, liczba szkoleh,

liczba konsultacji, liczba wspolnych projektow, Baz$ informacji stanowic b?d^ coroczne

sprawozdania sktadane radzie gminy z dziatalnosci Osrodka Pomocy Spotecznej oraz inne

podmioty dziataj^ce w sferze szeroko pojetej polityki spotecznej i coroczna ocena

zasobow pomocy spotecznej sporza.dzana dla marszatka wojewodztwa do monitorowania

strategii rozwiazywania problemow spotecznych w skali wojewodztwa.

IX. Zrodta finansowania

Podstawowymi zrodtami finansowania dziatah zaplanowanych w strategii bedg przede

wszystkim: srodki wtasne Gminy Golub-Dobrzyh, srodki budzetowe pahstwa, fundusze

strukturalne, EPS, PROW, sponsorzy, srodki pozyskane z budzetow instytucji

uczestnicza_cych posrednio w realizacji strategii np. PFRON, NFZ.
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X. Analiza i ocena zasobow

Konsultacje przeprowadzone z wtedzami Gminy Golub-Dobrzyri oraz przedstawicielami

organizacji dziataj^cych na terenie Gminy Golub-Dobrzyri ujawnily otwartosc na podjecie

dziateri zwia.zanych z realizacja. programu obejmujqcego integracje spoleczna.. Brak

odpowiednich srodkow finansowych w kasie gminnej jest najwiekszym problemem

i przeszkoda. w petnej realizacji zatozeri strategii. Perspektywy pozyskania srodkow na

realizacje celow strategii zwiqzane sa. z funduszami UE. Site i determinacja realizatorow

oraz wsparcie wtedz lokalnych we wdrazaniu programow majqcych na celu rozwoj

spotecznosci lokalnej jest jednym z wazniejszych czynnikow gwarantujqcych skuteczna.

realizacje zatozonych celow. dziatania integruja.ce spolecznosc lokalna..

Otwartosc spolecznosci lokalnej na dziatenia zwia/ane z realizacja. programu integracji

spolecznej bedzie czynnikiem motywuja.cym do podejmowania wzmozonych wysitkow

realizatorow do rozwia.zywania problemow z jakimi borykaja. sie mieszkaricy.

XI. Podsumowanie

Wiekszosc problemow, z jakimi mierza. si? mieszkaricy gminy uznawane sa. za problemy

spoteczne, bed^ce konsekwencjami zaktoceri zycia zbiorowego. Ich przyktedem jest

glownie bezrobocie, ubostwo, uzaleznienia, niepelnosprawnosc, przestepczosc itp.

Problemy te nie wystepuja. w izolacji od siebie, zachodzi pomiedzy nimi czesto zwia.zek

przyczynowo - skutkowy np.: bezrobocie powoduje nie tylko utrate srodkow utrzymania,

ale rowniez pogJebienie i nawarstwienie innych problemow takich jak: bezradnosc, izolacja

spoteczna, uzaleznienia itp. Powyzsze problemy beda. sie pojawiac lub pogtebiac na

skutek braku zabezpieczenia finansowego. Gwarantem prawidtowego funkcjonowania

cztowieka jest bowiem zabezpieczenie podstawowych potrzeb zyciowych takich jak:

zywnosc, odziez, dach nad gtowa^ itp.. Brak dostatecznych srodkow finansowych

powoduje, ze wiekszosc osob zgtesza sie o wsparcie do pomocy spotecznej. Dlatego tez

konieczne jest, aby w szczegolnie trudnym dla osoby lub rodziny okresie udzielona pomoc

pozwolite na faktyczne zaspokojenie elementarnych potrzeb bytowych a w przypadku

braku mozliwosci radzenia sobie z czynnosciami domowymi lub z samoobsJugq, w celu jak

najdJuzszego zatrzymania osob w srodowisku, zapewnienie pomocy ustugowej.

Obok form pomocy o charakterze finansowym, rzeczowym lub ustugowym, konieczne

jest rozwijanie form pozamaterialnych w formie np.: poradnictwa, wsparcia
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psychologicznego lub prawnego, aktywizacje spoteczna., powotywanie zespotow

interdyscyplinarnych, rozwoj samopomocy. Niezbedne jest takze uzupetnienie brakuj^cych

elementow infrastruktury socjalnej, bez ktorej niemozliwa bedzie realizacja zatozonych

celow.

Ciezar tej pomocy musi przeja.c gmina, ktorej sytuacja jest tym trudniejsza, ze

dochodza. gminie, nowe zadania, dotychczas finansowane przez budzet paristwa

a obecnie przekazane do finansowania ze srodkow wtasnych gminy. Z tego tez wzgledu

nalezy poszukiwac dodatkowych srodkow np.: unijnych oraz wspieranie gminy przez

wszystkie podmioty, w tym organizacje pozarzqdowe dziataja.ce na rzecz rozwiazywania

problemow spotecznych.

Strategia Rozwia.zywania Problemow Spotecznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyn na

lata 2014-2020 jest dokumentem, ktory wskazuje na koniecznosc konkretnych dziatari

w ramach wskazanych problemow wynikajqcych z konsultacji i diagnozy. Strategia ma

przede wszystkim wskazac kierunki dziatan w sferze poprawy warunkow zycia

i funkcjonowania mieszkancow gminy. Strategia odpowiada na pytanie, jak rozwijac

wspotprace z roznymi podmiotami zycia spotecznego oraz jak wykorzystac posiadane

zasoby do realizacji poszczegolnych celow strategicznych. Autorzy starali sie stworzyc

dokument stanowiqcy podstawe stworzenia systemu szerokiego wsparcia spotecznego dla

mieszkancow gminy Golub-Dobrzyn, ktory obok doraznej pomocy pozwoli, zaktywizowac

spotecznosc do brania zycia we wtasne rece i ktory pozwoli przez wspotprac§ spoteczna.

utrwalic pozytywne zmiany wynikaja.ce z realizacji zatozeh strategii. Wszelkie dziatania

powinny bye prowadzone w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby osob, rodzin, grup

i spotecznosci, zas przy ich realizacji wykorzystywany winien bye istnieja.cy potencjat

ludzki i instytucjonalny. Nadrzednym celem podejmowanych dziatan jest doprowadzenie

do usamodzielnienia osob, rodzin, grup i spotecznosci lokalnych oraz ich zaktywizowanie

do wta^czania si? w rozwia.zywanie istniej^cych problemow. Uznaje sie bowiem, ze

problemy indywidualne jak i spoteczne moga. zostac rozwia.zane wyta.cznie przez lub przy

wspotudziale zainteresowanych podmiotow.
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