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WSTĘP 
Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych wskazuje na kluczowe 

kwestie społeczne, z jakimi borykają się mieszkańcy, na ich niezaspokojone potrzeby 

oraz wytycza kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych 

i negatywnych, a także zajmuje się tworzeniem mechanizmów wzmacniających 

efektywność dokonywanych zmian. Dokument ten w szczególności zawiera programy 

profilaktyki społecznej  mające na celu wspieranie grup szczególnego ryzyka. 

Dokument ten został opracowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy 

wykorzystaniu własnych materiałów sprawozdawczych oraz materiałów 

opracowanych przez wydziały oraz jednostki administracji publicznej. W strategii 

podkreślone zostało znaczenie rodziny jako podstawowej komórki społecznej oraz 

konieczność stwarzania szans dzieciom i młodzieży oraz zapobiegania marginalizacji 

rodzin poprzez : 

- poprawę kondycji finansowej rodzin, poprzez zwiększenie ich aktywności oraz 

udzielanie materialnego wsparcia  rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji  

- poprawę warunków mieszkaniowych 

-poprawę stanu zdrowia rodzin z uwzględnieniem edukacji zdrowotnej i promocji 

zdrowia 

-pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi i długotrwale chorymi  nie tylko       

w opiece ale również poprzez stworzenie warunków do udziału osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym 

-pomoc rodzinom zagrożonym dysfunkcjami 

 Działania które będą podejmowane w odpowiedzi na faktyczne potrzeby i problemy 

mieszkańców będą realizowane na poziomie: 

 -Profilaktyki, czyli zapobiegania niekorzystnym zjawiskom  

- Pomocy doraźnej-czyli świadczeniu natychmiastowej pomocy w sytuacjach 

kryzysowych 
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- Długofalowych programów naprawczych zmierzających do rozwiązania lub  

zminimalizowania problemów społecznych.  

Działania będą kierowane głównie do środowisk które pozostają na marginesie 

życia społecznego, wykluczonych lub zagrożonych tym zjawiskiem. Pod pojęciem 

wykluczenia zgodnie z Narodową Strategią Integracji Społecznej należy rozumieć 

brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z 

podstawowych instytucji publicznych które powinny być dostępne dla wszystkich a w 

szczególności dla ubogich. 

Do grupy najbardziej zagrożonych zjawiskiem wykluczenia należy zaliczyć: 

• Dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych 

• Osoby bezrobotne 

• Kobiety samotnie wychowujące dzieci 

•  Ofiary patologii  życia rodzinnego 

•  Osoby o niskich kwalifikacjach 

• Osoby żyjące w trudnych warunkach mieszkaniowych 

• Osoby niepełnosprawne i przewlekle chore 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych została 
opracowana w szczególności na podstawie: 

• Ustawa o pomocy społecznej /Dz.U.2013 poz. 182 z późn. zm./ 

• Ustawa o świadczeniach rodzinnych/Dz.U.2006 Nr 139 poz.992 z późn. zm/ 

• Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/ 

Dz.U.2012poz.1356 z późn. zm./ 

• Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U.2012poz.124 z późn. zm./ 

• Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Dz.U.2005Nr.180 poz. 1493         

z późn. zm./ 

• Ustawa  systemie oświaty / Dz.U 2004 Nr.256 poz.2572 z późn. zm./ 

• Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / Dz.U. 2013 poz. 

135 z późn. zm./ 

• Wojewódzka Strategie Polityki Społecznej 2002-2015 

• Wojewódzki Program Pomocy i Integracji Społecznej 2010-2015 
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• Strategia Polityki Społecznej 2007-2013  

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Opolskiego 2001-

2015  

 W wyniku prac dokonano charakterystyki uwzględniającej problemy społeczne   

gminy, przedstawiono infrastrukturę, wyłoniono priorytety polityki społecznej           

w gminie oraz ustalono potrzeby w tym zakresie. 

Opracowana strategia umożliwi wyłonienie głównych celów polityki społecznej, 

podporządkuje działania doraźne działaniom długofalowym z wykorzystaniem silnych 

stron i szans rozwojowych. 
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ROZDZIAŁ I 

ANALIZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

1.1 CHARAKTERYSTYKA GMINY PRÓSZKÓW 

 Gmina Prószków położona na    południe od 

miasta Opola, jest jedną z większych Gmin 

województwa Opolskiego. Gmina zajmuje 

powierzchnię 12105 ha z czego ponad połowę 

stanowią użytki rolne, w których dominują 

grunty orne w ilości 5249 ha, łąki zajmują 1207 

ha, pastwiska 93 ha oraz sady zajmujące 101 

ha. Gmina ma  charakter rolniczy. Jest 

zamieszkała przez blisko 10000 mieszkańców z 

których około 39% utrzymuje się z pracy       w 

rolnictwie. Łącznie na terenie gminy znajduje się 991 gospodarstw rolnych z czego 

829 prowadzi produkcję na obszarze powyżej 1 hektara a 162 gospodarstwa 

produkują na obszarze powyżej 10 hektarów. Gmina posiada średnie możliwości dla 

rozwoju produkcji rolnej co związane jest ze średniej jakości gruntami ornymi, 

których największe skupiska znajdują się w północnej i wschodniej części gminy.     

W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż, kukurydzy, rzepaku oraz ziemniaków. 

Natomiast w produkcji zwierzęcej na pierwszym miejscu występuje hodowla trzody 

chlewnej. 

 Pod względem komunikacyjnym gmina posiada dobre połączenie z takimi 

miastami jak Opole, Prudnik, Głuchołazy. Gmina jako całość posiada charakter 

robotniczo-chłopski. Lasy prószkowskie zajmują około 30% terenów gminy i należą 

do kompleksu Borów Niemodlińskich. 

 Prószków leży w odległości 12 km. od Opola. Od zachodu gmina graniczy        

z gminami: Komprachcice, Tułowice, Biała, Strzeleczki, od południa z gminą 

Krapkowice. Granica gminy od strony południowej i częściowo wschodniej przebiega 

przez Bory Niemodlińskie. 
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 O przeszłości Prószkowa wiele mówi odkryte w 1937 roku średniowieczne 

grodzisko, które łączy się z informacją, iż w roku 1250 Stanisław, przodek rodu 

Prószkowskich, miał wznieść w Prószkowie gród .Prószków od XIII w. stanowił 

własność i siedzibę rodu Prószkowskich do 1769r. Dzięki staraniom Jerzego 

Prószkowskiego osada uzyskała status miasta co stało się w Wiedniu w 1560r.          

W 1915r. Prószków utracił jednak prawa miejskie a odzyskał je dopiero w 2004r. 

 

 
Herb Prószkowa 

 

    Gmina Prószków obejmuje 14 sołectw posiadających charakter rolniczy: 

Boguszyce, Chrząszczyce, Chrzowice, Folwark, Górki, Jaśkowice, Ligota Prószkowska, 

Nowa Kuźnia, Przysiecz, Winów, Zimnice Małe, Źlinice, Zimnice  Wielkie, Złotnik        

i miasto Prószków. Na terenie gminy zamieszkuje 9865 ludności stan na 

31.12.2012r.wedug danych urzędu statystycznego. 

      Gmina Prószków to gmina o wyjątkowych walorach krajobrazowych. Korzystne 

położenie komunikacyjne ze względu na bliskość autostrady Berlin – Medyka, drogi 

krajowej Opole – Głuchołazy – Czechy i drogi Opole – Racibórz – Czechy to atuty 

gminy sprzyjające rozwojowi. Ponadto ciąg  malowniczych stawów rozciągających się 

od Nowej Kuźni przez Prószków po Ligotę Prószkowską stanowi raj dla wędkarzy        

i mieszkańców  na weekendowy  wypoczynek 

Na terenie gminy Prószków znajdują się  „Bory Niemodlińskie”. Drzewostany 

borów Niemodlińskich, to przeważnie bory i bory mieszane, a  więc zbiorowiska 

sprzyjające intensywnej penetracji ludzkiej.  
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    Na terenie gminy znajdują się 3 rezerwaty 2 leśne i 1 wodny. Są to obszary 

powołane dla ochrony najcenniejszych, mało zmienionych ekosystemów                  

ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

• Rezerwat częściowy  „Jaśkowice”. 

Rezerwat został utworzony w 1969 roku. Dla potrzeb naukowych                      

i dydaktycznych objęto ochroną fragment lasu mieszanego z udziałem 

modrzewia sudeckiego oraz dębów. Rezerwat „Jaśkowice” wchodzi w skład 

nadleśnictwa Smolnik, a zajmowany przez niego obszar, to 5,92 ha, w tym na 

powierzchnię leśną przypada 5,89 ha. 

• Rezerwat częściowy „Przysiecz” 

 Rezerwat został utworzony w 1958 roku. Dla potrzeb naukowych i dydaktycznych 

objęto ochroną fragment lasu w celu zachowania pozostałości modrzewia 

sudeckiego. Rezerwat  „Przysiecz wchodzi w skład nadleśnictwa i obrębu  Prószków, 

a zajmowany przez niego obszar, to 3,10 ha. 

• Rezerwat częściowy „Staw Nowokuźnicki”. 

   Rezerwat został utworzony w 1959 roku w celu ochrony stanowiska obficie tu 

występującej kotewki orzecha wodnego oraz ptaków   wodno – błotnych. W skład 

rezerwatu wchodzi staw otoczony szuwarami i podmokłe łąki przechodzące w zarośla 

wierzby i olszy. Staw zasilany jest wodami Prószkowskiego potoku. Łączna 

powierzchnia rezerwatu wynosi 20 ha. Pod względem regionalizacji fizyczno – 

geograficznej rezerwat leży w obrębie mezoregionu Równina Niemodlińska. 

 Poniższa tabela zawiera informacje o sytuacji demograficznej w Gminie 

Prószków. 
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                                                     Lata poprzednie 
WYSZCZEGÓLNIENIE  

Rok 2009 Rok 2010        2011         2012 

MIESZKA ŃCY (w osobach) 

Ogółem 9 907 9 815 9801 9865 

W tym: 

Kobiety 5 103 5 121 5119 5149 

Mężczyźni  4 804 4 694 4682 4716 

Bezrobotni ogółem 196 222 212 248 

Bezrobotni 
długotrwale ogółem 

66 68 92 99 

Bezrobotni ogółem z 
prawem do zasiłku 

32 38 33 37 

 
Tabela Nr 1.Dane o sytuacji demograficznej w Gminie-Archiwum MOPS w Prószkowie-Sprawozdania 
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1.2 POMOC SPOŁECZNA 
 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie jest jednostką organizacyjną 

Gminy. Działa w szczególności na podstawie ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 

2004r. oraz ustawy o finansach publicznych.  

Ustawa o pomocy społecznej określa : 

1) zadania w zakresie pomocy społecznej 

2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich przydzielania 

3) organizacje pomocy społecznej 

 Pomoc społeczna jest instytucja polityki społecznej państwa mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby        

i możliwości. 

 Pomoc społeczna organizują organy administracji rządowej i samorządowej, 

współpracując w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi    

i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi 

oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny         

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie 

w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

 Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy           

w  szczególności: 

• 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 grupy szczególnego ryzyka 

• Sporządzenie oceny zasobów pomocy społecznej 

• Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 

tego pozbawionym 

• Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych 

• Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 

•  Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego 
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•  Praca socjalna 

• Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych,      

w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

• Dożywianie dzieci 

• Sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym 

• Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu 

 

Do zadań zleconych gminie należą min. : 

• Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków na pokrycie wydatków związanych z klęska 

żywiołową lub ekologiczna 

• Realizacja innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy 

społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup 

społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia 

• Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, 

posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt 

tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  
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DANE O KORZYSTAJ ĄCYCH Z POMOCY I WSPARCIA  
 

Lata poprzednie 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

Rok 2010 Rok 2011 
2012 

Prognoza  na 
rok 2013 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA  

Liczba osób 1 162 170 181 200 

W tym: osoby długotrwale 
korzystające 

2 62 75 75 75 

Liczba rodzin 3 154 188 178 178 

Liczba osób w rodzinach 4 380 500 425 425 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE 

Liczba osób 5 162 170 181 181 

W tym: osoby długotrwale 
korzystające 

6 62 75 75 75 

Liczba rodzin 7 124 128 181 181 

Liczba osób w rodzinach 8 275 278 275 275 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENI ĘŻNE 

Liczba osób ogółem 9 88 83 84 84 

Liczba rodzin 10 87 81 84 84 

Liczba osób w rodzinach 11 219 202 202 202 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENI ĘŻNE 

Liczba osób ogółem 12 81 92 97 97 

Liczba rodzin 13 59 68 97 97 

Liczba osób w rodzinach 14 136 160 97 97 

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY 

Liczba rodzin 15 133 141 151 151 

Liczba osób w rodzinach 16 295 317 304 304 

POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA 

UBÓSTWO 

Liczba rodzin 17 6 4 7 7 

Liczba osób w rodzinach 18 15 11 19 19 

BEZROBOCIE 

Liczba rodzin 19 39 40 45 45 

Liczba osób w rodzinach 20 127 129 140 140 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Liczba rodzin 21 25 27 30 30 

Liczba osób w rodzinach 22 33 43 51 51 
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Lata poprzednie 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

Rok 2010 Rok 2011 
2012 

Prognoza  na 
rok 2013 

DŁUGOTRWAŁA LUB CI ĘŻKA CHOROBA 

Liczba rodzin 23 58 61 81 81 

Liczba osób w rodzinach 24 94 94 133 133 

BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY) 

Liczba rodzin 25 10 9 12 12 

Liczba osób w rodzinach 26 38 36 47 47 

ALKOHOLIZM 

Liczba rodzin 27 0 0 0 0 

Liczba osób w rodzinach 28 0 0 0 0 

NARKOMANIA 

Liczba rodzin 29 0 0 0 0 

Liczba osób w rodzinach 30 0 0 0 0 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZY ŃSTWA 

Liczba rodzin 31 12 10 7 7 

W TYM: WIELODZIETNO ŚĆ 

Liczba rodzin 32 9 8 6 6 

BEZDOMNO ŚĆ 

Liczba rodzin 33 3 3 2 4 

Liczba osób w rodzinach 34 4 4 2 4 

OPUSZCZENIE ZAKŁADU KARNEGO 

Liczba rodzin 35 0 0 0 0 

Liczba osób w rodzinach 36 0 0 0 0 

ZDARZENIA LOSOWE 

Liczba rodzin 37 0 1 1 1 

Liczba osób w rodzinach 38 0 1 3 3 

PRZEMOC W RODZINIE - SPRAWCY PRZEMOCY 

Liczba osób 44 0 8 3 3 

WYBRANE KATEGORIE OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I W SPARCIA 

KOBIETY 

WIEK 0-17 

Liczba osób 46 20 21 21 21 

W tym: osoby długotrwale 
korzystające 

47 11 9 7 7 
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Lata poprzednie 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

Rok 2010 Rok 2011 
2012 

Prognoza  na 
rok 2013 

WIEK PRODUKCYJNY 

Liczba osób 48 40 35 34 34 

W tym: osoby długotrwale 
korzystające 

49 8 8 10 10 

WIEK EMERYTALNY 

Liczba osób 50 43 49 51 62 

W tym: osoby długotrwale 
korzystające 

51 20 29 28 28 

MĘŻCZYŹNI 

WIEK 0-17 

Liczba osób 52 18 22 23 23 

W tym: osoby długotrwale 
korzystające 

53 7 7 7 7 

WIEK PRODUKCYJNY 

Liczba osób 54 25 30 33 33 

W tym: osoby długotrwale 
korzystające 

55 7 12 14 14 

WIEK EMERYTALNY 

Liczba osób 56 16 13 19 27 

W tym: osoby długotrwale 
korzystające 

57 9 10 9 9 

ŚWIADCZENIA PIENI ĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

ZASIŁEK STAŁY 

Liczba osób 58 15 16 16 17 

Liczba świadczeń 59 176 152 168 204 

W tym: 

Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących 

Liczba osób 61 15 16 16 17 

Liczba świadczeń 62 176 148 168 204 

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie 

Liczba osób 64 0 1 0 0 

Liczba świadczeń 65 0 4 0 0 

ZASIŁEK OKRESOWY 

Liczba osób 67 26 25 23 25 

Liczba świadczeń 68 131 158 162 240 
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Lata poprzednie 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

Rok 2010 Rok 2011 
2012 

Prognoza  na 
rok 2013 

W tym: 

Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia 

Liczba osób 70 22 23 21 24 

Liczba świadczeń 71 111 144 145 228 

Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby 

Liczba osób 73 2 0 0 0 

Liczba świadczeń 74 5 0 0 0 

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności 

Liczba osób 76 2 1 1 1 

Liczba świadczeń 77 10 12 12 12 

ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM 

Liczba osób 82 69 68 73 80 

ŚWIADCZENIA NIEPIENI ĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

POSIŁEK 

Liczba osób 84 39 44 45 45 

Liczba świadczeń 85 4 125 
4  

561 
4 513 4 513 

W TYM: DLA DZIECI 

Liczba osób 87 39 44 45 45 

Liczba świadczeń 88 4 125 4 561 4 513 4 513 

SCHRONIENIE 

Liczba osób 90 0 0 1 4 

Liczba świadczeń 91 0 0 322 1 200 

SPRAWIENIE POGRZEBU 

Liczba osób 96 1 0 0 2 

Liczba świadczeń 97 1 0 0 2 

ODPŁATNO ŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Liczba osób 99 11 17 15 18 

Liczba świadczeń 100 111 142 155 180 

USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ 

USŁUGI OPIEKU ŃCZE OGÓŁEM 

Liczba osób 102 40 48 58 68 

Liczba świadczeń 103 17 516 17 796 19 799 23 100 
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Lata poprzednie 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

Rok 2010 Rok 2011 
2012 

Prognoza  na 
rok 2013 

PRACA SOCJALNA 

Liczba rodzin 113 30 60 40 50 

Liczba osób w rodzinach 114 105 222 150 170 

KONTRAKT SOCJALNY 

Liczba osób ogółem z zawartym 
kontraktem 

117 0 10 7 10 

Tabela Nr 2. Dane o korzystających z pomocy społecznej MOPS- sprawozdanie z  Oceny Zasobów Pomocy 
Społeczne   

 

 Ustawa wymienia również przesłanki udzielenia świadczeń z pomocy 
społecznej takie jak: 

1) ubóstwo 
2) sieroctwo 
3) bezdomność 
4) bezrobocie 
5) niepełnosprawność 
6) długotrwała lub ciężka choroba 
7) przemoc w rodzinie 
7a) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 
8) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność 
9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych 

10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej 
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

11) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 
12) alkoholizm lub narkomania 
13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 
14) klęski żywiołowej lub ekologicznej 
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POWODY PRZYZNANIA POMOCY 
 

rok 2009 2010 2011 2012 

Ubóstwo 
 1 6 5 3 4 

Bezrobocie 2 24 31 31 25 

Niepełnosprawność 
 3 20 20 21 17 

Długotrwała lub ciężka choroba 4 51 47 48 45 

Bezradność 
 5 8 8 7 7 

Alkoholizm 
 6 1 0 0 0 

Narkomania 
 7 0 0 0 0 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 
 8 7 10 8 4 

 
Tabela Nr 3. Struktura rodzin,  którym przyznano pomoc w MOPS - sprawozdanie z Oceny zasobów 
pomocy społecznej  

 

Dodatkowe zadania realizowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Prószkowie wynikają min z ustaw: 

• finansach publicznych 

• o dodatkach mieszkaniowych 

• o świadczeniach rodzinnych 

• o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

• o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

• o systemie oświaty 

• o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
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INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ 
 

Lata poprzednie 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

Rok 2010 Rok 2011 
2012 

Prognoza  na 
2013 

ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH 

Liczba rodzin 1 202 182 160 170 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE 

Liczba świadczeń 3 13 14 14 14 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 

Liczba świadczeń 5 200 178 171 171 

JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 

Liczba świadczeń 7 2 2 3 3 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 

Liczba świadczeń 9 84 91 77 77 

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Liczba rodzin 13 15 18 18 18 

DODATKI MIESZKANIOWE 

Liczba osób 15 14 16 8 10 

OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 

Liczba osób 17 15 19 17 18 

OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

Liczba osób 19 7 7 8 11 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH 

Liczba osób ogółem 23 12 6 7 7 

STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE 

Liczba osób 25 31 27 22 22 

Tabela Nr 4. Inne rodzaje świadczeń- sprawozdanie z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej  
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1.3 Bezrobocie 

Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-

gospodarczych. Od dawna jest przedmiotem zainteresowania psychologów                

i socjologów, gdyż biorąc pod uwagę swoje skutki jest poważnym problemem 

społecznym. Socjologowie i psychologowie skupiają więc swoją uwagę na 

konsekwencjach tego zjawiska.  

Kwestia bezrobocia jest obecnie jednym z najtrudniejszych problemów 

społeczno-gospodarczych polskiej gospodarki. Bezrobocie to sytuacja w której 

istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowa do jej podjęcia lecz nie 

znajdująca możliwości zatrudnienia.  Brak zatrudnienia dla osób pozostających bez 

pracy, a chętnych do jej podjęcia jest dramatem, gdyż dla większości jest oczywiste, 

iż praca służy życiu i zaspokajaniu potrzeb. Przyczynia się również do samorealizacji i 

kształtowania osobowości, co jest w szczególności ważne dla ludzi młodych. 

Bezrobocie to zjawisko, które polega na tym, iż część ludzi zdolnych do pracy i 

poszukujących pracy nie może znaleźć zatrudnienia. Przyczyną takiego obrotu sprawy 

jest między innymi likwidacja niektórych gałęzi przemysłu i rolnictwa, zmniejszenie 

popytu na konkretne usługi czy dobra, brak doświadczenia zawodowego wśród 

absolwentów, ograniczenie produkcji lub niedostosowanie do potrzeb rynku, recesja 

ekonomiczna, wprowadzenie nowych technologii. 

 W Polsce na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku „O promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” bezrobotnym jest osoba nie zatrudniona                    

i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia            

w pełnym wymiarze czasu pracy, nie ucząca się w szkole w systemie dziennym, 

zarejestrowana we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy jeżeli: 

� Ukończyła 18 lat, z wyjątkiem młodocianych absolwentów 

� Kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat 

� Nie nabyła prawa do emerytury, renty inwalidzkiej 

� Nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni 

powyżej 2 hektarów przeliczeniowych 
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� Nie jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia nie pozwala na podjęcie 

zatrudnienia nawet w połowie wymiaru czasu pracy 

� Nie jest osobą tym czasowo aresztowaną i nie odbywa kary pozbawienia 

wolności 

� Nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę 

najniższego wynagrodzenia 

� Nie pobiera zasiłku stałego, stałego wyrównawczego, gwarantowanego zasiłku 

okresowego lub renty socjalnej. 

W myśl ustawy bezrobotny ma prawo do korzystania z pośrednictwa pracy                   

i poradnictwa zawodowego prowadzonego przez Powiatowe Urzędy Pracy. 

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom 

poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom     

w znalezieniu odpowiednich pracowników. Za jej pośrednictwem osoba bezrobotna 

korzysta z ich usług w poszukiwaniu pracy. W przypadku braku możliwości 

zapewnienia bezrobotnym odpowiedniego zatrudnienia Powiatowe Urzędy Pracy mają 

prawo i obowiązek podejmować i realizować różne formy przeciwdziałania 

bezrobociu. 

Podstawowym miernikiem wielkości bezrobocia jest stopa bezrobocia, czyli 

stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby ludności aktywnej 

zawodowo wyrażony w procentach. Należy również zwrócić uwagę, że na terytorium 

Polski występuje duże zróżnicowanie stopy bezrobocia. Są więc regiony, na terenie 

których stopa bezrobocia znacznie przekracza średnią krajową i sięga nawet 20%.     

Z kolei w dużych miastach, takich jak Gdańska, Warszawa czy Poznań stopa 

bezrobocia jest znacznie niższa niż średnia krajowa i wynosi około 5%. W Polsce 

wskaźnik ten należy do jednych z najwyższych w Europie, choć nie tylko Polska 

boryka się z problemem bezrobocia. W 1998 roku bezrobocie w Polsce (10,4%) było 

zbliżone do średniej unijnej (11%). Stopa bezrobocia od 1993 roku bardzo powoli 

spadała aż do roku 1998. Dalej jednak ponownie zaczęła się zwiększać aby w lutym 

2006 roku bezrobocie rejestrowane według GUS wyniosło 18%. 

W końcu czerwca 2013 roku województwo opolskie ze stopą bezrobocia 13,8% 

znajdowało się na 8 pozycji w kraju pod względem wielkości tego wskaźnika. Stopa 
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bezrobocia obliczona dla całego kraju wyniosła 13,2% czyli wskaźnik dla naszego 

regionu był wyższy od wartości obliczonej dla całej Polski o 1 punkt procentowy. 

  

 W lipcu 2013 roku w stosunku do końca czerwca 2013 roku w czterech 

spośród wybranych kategorii odnotowano wzrost udziału w bezrobociu ogółem          

i dotyczy on kobiet, osób bez prawa do zasiłku, długotrwale bezrobotnych oraz osób 

powyżej 50 roku życia. Natomiast spadek odnotowany został w pozostałych 

kategoriach osób: do 25 roku życia oraz zamieszkałych na wsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipiec 2013 Czerwiec 
2013 

 

liczba % liczba % 

Różnica 
odsetka 

Różnica 
liczby 

Kobiety 26279 53,0 26134 51,9 1,1 145 

Mieszkańcy wsi 22139 44,7 22561 44,8 -0,1 -422 

Bezrobotni bez prawa do 
zasiłku 

41802 84,3 42135 83,7 0,6 -333 

Młodzież w wieku do 25 lat 8620 17,4 8861 17,6 -0,2 -241 

Długotrwale bezrobotni 24316 49,1 24465 48,6 0,5 -149 

Bezrobotni powyżej 50 roku 
życia 

12868 26,0 13069 25,9 0,1 -201 
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Lokalne rynki pracy 

 
Powiaty 

 
Liczba 
bezrobotnych 
według 
stanu na 
30.06.2013 

 
Liczba 
bezrobotnych 
według 
stanu na 
31.07.2013 

 
Stopa 
bezrobocia 
(%) 

Wzrost/spadek 
bezrobocia w 
okresie od 
31.07.2013 do 
30.06.2013 

Dynamika 
bezrobocia 
w okresie 
od 
31.07.2013 
do 
30.06.3013 

Brzeski 6557 6541 20,9 -16 99,8 
Głubczycki 3045 2935 17,3 -110 96,4 
Kędzierzyńsko- 
Kozielski 

5032 4943 13,9 -89 98,2 

Kluczborski 2987 2956 13,9 -31 99,0 
Krapkowicki 2540 2447 9,8 -93 96,3 
Namysłowski 2675 2668 18,5 -7 99,7 
Nyski 8868 8851 19,5 -17 99,8 
Oleski 2394 2291 9,6 -103 95,7 
Opolski 5474 5327 13,5 -147 97,3 
Prudnicki 3384 3359 18,6 -25 99,3 
Strzelecki 2312 2276 9,8 -36 98,4 
Miasto Opole 5098 4968 7,0 -130 97,4 
Województwo 50366 49562 13,6 -804 98,4 

 

Ogólny spadek bezrobocia w województwie Opolskim jest konsekwencją spadku 

liczby bezrobotnych we wszystkich powiatach. Największy odnotowano na obszarze 

powiatu opolskiego oraz Miasta Opola. Najmniejszy spadek bezrobocia miał miejsce 

w powiecie namysłowskim. Największą dynamikę spadku bezrobocia w stosunku do 

czerwca 2013 roku odnotowano w powiecie oleskim. Najwięcej bezrobotnych osób 

znajduje się w rejestracjach Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu. Drugi biegun 

stanowi powiat strzelecki. W lipcu 2013 roku spadek stopy bezrobocia odnotowano   

w prawie wszystkich powiatach, przy czym najsilniejszy miał miejsce w powiecie 

głubczyckim. Natomiast w powiatach nyskim oraz namysłowskim stopa bezrobocia 

pozostała na tym samym poziomie, co w miesiącu poprzednim. Najbardziej 

niekorzystna sytuacja wystąpiła w powiatach brzeskim oraz nyskim, dla których stopa 

bezrobocia odpowiednio wyniosła 20,9% i 19,5% jak wynika z wykresu. 
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 Pomóc osobom bezrobotnym można w różny sposób. Osoba bezrobotna może 

zostać skierowana na szkolenie, które daje możliwości nabycia kwalifikacji 

zawodowych. Powinna być również możliwość ubiegania się o skierowanie na 

szkolenie, które wybrał sobie sam bezrobotny. Osoba bezrobotna powinna mieć 

możliwość uzyskania nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie kosztów 

szkolenia, dzięki którym osoba ta będzie miała możliwość podjęcia zatrudnienia. 

Bezrobotni powinny mieć również możliwość skorzystania z poradnictwa 

zawodowego. Powinno ono polegać na pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu    

i miejsca zatrudnienia. W ramach poradnictwa osoba korzystająca z pomocy może 

zostać skierowana na specjalistyczne badania umożliwiające wydanie opinii               

o przydatności do określonego zawodu czy stanowiska pracy. Bezrobotny, który chce 

podjąć własną działalność gospodarczą powinien otrzymać środki na rozpoczęcie 

działalności. Przygotowanie zawodowe dorosłych to forma wsparcia, która ma 

spowodować, aby osoba bezrobotna nauczyła się zawodu i uzyskała formalne 

potwierdzenie zdobytych kwalifikacji czy tytułu zawodowego. 
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                                                     Lata poprzednie 
WYSZCZEGÓLNIENIE  

Rok 2009 Rok 2010        2011         2012 

MIESZKA ŃCY (w osobach) 

Ogółem 9 907 9 815 9801 9865 

W tym: 

Bezrobotni ogółem 196 222 212 248 

Bezrobotni 
długotrwale ogółem 

66 68 92 99 

Bezrobotni ogółem z 
prawem do zasiłku 

32 38 33 37 

Tabela  Nr 5.  Dane o sytuacji demograficznej w Gminie-Archiwum MOPS w Prószkowie-Sprawozdania 

 

Wyżej zamieszczona tabela zawiera dane o osobach zarejestrowanych jako osoby 

bezrobotne z terenu gminy Prószków.    
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1.4 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

 Niepełnosprawność to uszkodzenie, obniżony stan sprawności - organizmu 

powodujący utrudnienie, ograniczenie lub uniemożliwienie wykonywania zadań 

życiowych zarówno osobistych, zawodowych jak i społecznych. To długotrwały stan 

występowania ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Z medycznego 

punktu widzenia niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny i/lub psychiczny, 

trwale lub okresowo utrudnienia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie zadań 

życiowych, ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i społecznymi. 

 Osoba niepełnosprawna według Światowej Organizacji Zdrowia  to taka, która 

nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości 

normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego 

upośledzenie sprawności fizycznej lub psychicznej. 

Osoby niepełnosprawne można podzielić według różnych kryteriów: 

1) Rodzaju (kategorii) niepełnosprawności: 

a) Fizyczna (ruchowa, sensoryczna) 
b) Psychiczna (emocjonalna, umysłowa) 
c) Społeczna 

2) Okresu życia, w którym ona wystąpiła: 

a) Wrodzona- dotyczy osób niepełnosprawnych od urodzenia do 
wczesnego dzieciństwa  

b) Nabyta- to osoby z niepełnosprawnością nabytą w różnych okresach 
życia na skutek choroby, wypadku, zmian wynikających z okresem 
starzenia się. 

3) Stopnia niepełnosprawności: 

a) znaczny 
b) umiarkowany 
c) lekki 

 Aktualnie w Polsce funkcjonują cztery systemy orzecznictwa ustalające 

uprawnienia do świadczeń rentowych działające w ramach: 

I. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
II. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

III. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
IV. Ministerstwa Obrony Narodowej 
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 Podstawowym zadaniem systemu orzecznictwa o niepełnosprawności jest 

ustalanie, na podstawie oceny ograniczenia zdolności do samodzielnego 

funkcjonowania w różnorodnych sferach życia związanych z aktywnością człowieka, 

prawa do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym 

na podstawie przepisów prawa. 

 W ramach orzecznictwa o niepełnosprawności prowadzone jest postępowanie 

ustalające: 

a) Niepełnosprawność osób w wieku do 16 roku życia 

b) Stopień niepełnosprawności w stosunku do osób, które ukończyły 16 rok życia 

c) Wskazania do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom 

niepełnosprawnym stosownie do naruszonej sprawności organizmu i 

ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z nich. 

 W wyniku spisu z 2011 r. w województwie opolskim było 103,2 tysiące osób, 

które odczuwały poważnie lub całkowicie ograniczoną zdolność do wykonywania 

czynności podstawowych stosownie do swojego wieku- niepełnosprawność 

biologiczna- i/lub posiadały aktualne, odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do 

tego uprawniony- niepełnosprawność prawna. Osoby niepełnosprawne w 2011 roku 

stanowiły 10,2% ogółu mieszkańców województwa opolskiego, podczas gdy w 2002 

roku stanowiły 10,0%. W kraju udział ten ukształtował się na wyższym poziomie       

i wyniósł odpowiednio: 12,2% i 14,3%.                                                                                                                        

Osoby niepełnosprawne według miejsca zamieszkania, płci i rodzaju niepełnosprawności  

2002 rok 2011rok 
Ogółem Miasta Wieś Ogółem Miasta Wieś 

 
Wyszczególnienie 

W tysiącach 
Ogółem 106,8 57,2 49,5 103,2 57,6 45,6 
Mężczyźni 51,5 27,1 24,4 48,4 26,8 21,7 
Kobiety 55,3 30,2 25,1 54,8 30,8 24,0 
Niepełnosprawni 
prawnie 

81,4 45,4 36,0 62,3 38,1 24,3 

Mężczyźni 41,8 22,6 19,3 32,1 19,3 12,8 
Kobiety 39,6 22,9 16,8 30,2 18,8 1,4 
Niepełnosprawni 
biologicznie 

25,3 11,8 13,5 40,8 19,5 21,4 

Mężczyźni 9,7 4,5 5,2 16,3 7,5 8,8 
Kobiety 15,6 7,3 8,3 24,5 12,0 12,5 
Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Raport z wyników w woj. opolskim,  
Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2012,  
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 W porównaniu do 2002 roku- w marcu 2011 roku- liczba osób 

niepełnosprawnych   w województwie opolskim zmalała o 3,6 tysięcy osób. Ponadto 

w okresie między spisowym  zmianie uległa struktura osób niepełnosprawnych ze 

względu na niepełnosprawność prawną i biologiczną. Zmalał odsetek osób 

niepełnosprawnych prawnie- głównie z powodu ograniczeń systemu orzecznictwa, 

natomiast wzrosła liczba osób niepełnosprawnych biologicznie- z 25,3 tysięcy do 

ponad 40 tysięcy osób. 

 Aby móc pomóc osobom niepełnosprawnym należy zapoznać się z ich życiem, 

poznać środowisko, w którym żyją. Należy zaplanować pracę, która będzie wspierać 

odpowiednio do potrzeb i potencjału tegoż środowiska, oraz pomocy społecznej, aby 

realizować wyznaczone sobie zadania i potrafić realnie oceniać uzyskane efekty.  

  Pracownicy socjalni i inne osoby powinny pomagać przystosować się ludziom 

niepełnosprawnym do życia. Starać się, aby móc nastawić takie osoby na problemy,   

z którymi będą się potykać w relacjach społecznych, w obrębie własnej rodziny.    

Nie ulega wątpliwości, że wsparcie emocjonalne jest również bardzo potrzebne, 

zarówno samej osobie niepełnosprawnej jak również jej rodzinie. Wynika to z silnych 

przeżyć emocjonalnych, załamania, rozpaczy jakie mogą towarzyszyć utracie 

sprawności. Osoba niepełnosprawna lub członkowie jej rodziny przeżywają kryzys 

psychiczny, nie są w stanie sobie sami z nim poradzić, wymagają obecności innych 

ludzi, wysłuchania, pocieszenia, zrozumienia. Obawiają się o przyszłość, odczuwają 

lęk. Kolejnym rodzajem pomocy jaką możemy objąć osoby niepełnosprawne jest bez 

wątpienia pomoc materialna oparta na tradycyjnych formach udzielania pomocy 

społecznej. Przekazywania darów w postaci sprzętu ortopedycznego, lub do ćwiczeń 

usprawniających. Innym rodzajem niesionej pomocy może być świadczenie usług. 

Niepełnosprawność często stwarza trudności w wykonywaniu poszczególnych 

czynności codziennego życia, z którymi to osoby często sobie nie radzą. Dotyczyć to 

może na przykład prac domowych, a także czynności poza domem. Taka pomoc 

zwiększa osobom niepełnosprawnym poczucie bezpieczeństwa oraz ogranicza troski   

i zagrożenia życia codziennego. Ważną formą wsparcia osób niepełnosprawnych jest 

na pewno terapia zajęciowa. 
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 Osoby niepełnosprawne powinny być traktowane tak aby nie odczuwały 

znaków  swojej choroby. Powinny mieć możliwość uczestnictwa w życiu społecznym   

i dostępu do różnego rodzaju usług. Powinny mieć dostęp do specjalistycznych usług 

i świadczeń koniecznych ze względu na ich niepełnosprawność. Usługi specjalistyczne 

obejmujące opiekę zdrowotną, specjalistyczne możliwości kształcenia, selektywne 

przeszkolenie do pracy i umieszczanie na stanowiskach pracy, bezpieczeństwo 

finansowe, odpowiednie możliwości mieszkaniowe i opiekę w miejscu pobytu oraz 

możliwości korzystania z rekreacji i czasu wolnego. 
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1.5 RODZINY WIELODZIETNE 

Rodzina w socjologii jest rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja 

społeczna. Zdaniem socjologów rodzina to najważniejsza, podstawowa grupa 

społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo. Rodzina jako instytucja społeczna 

jest w kręgu ciągłego zainteresowania wielu psychologów, socjologów, pracowników 

socjalnych, pedagogów oraz wielu innych dziedzin nauki i praktyki. Wszystkie nauki   

w nieustannych badaniach nad rodziną wypracowały liczne definicje określające 

zarówno rodzinę jak i jej charakter. 

Pojęcie rodziny wielodzietnej jest używane w wielu krajach, które określa 

rodzinę z wyższą niż przeciętną liczbą dzieci. W Polsce mianem rodziny wielodzietnej 

można określić rodzinę, która posiada trójkę bądź więcej dzieci. W rozwiniętych 

społeczeństwach rodziny wielodzietne tworzą własne stowarzyszenia, by zabiegać      

o swoje prawa. Nie ulega wątpliwości, że większa liczba dzieci stanowi dla 

społeczeństwa korzyść w postaci możliwości podtrzymania działającego w wielu 

krajach systemu ubezpieczeń społecznych.  

 Art. 71 Konstytucji zapewnia rodzinom wielodzietnym szczególną opiekę: 

„Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. 

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza 

wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz 

publicznych.” 

Ważnym tematem funkcjonowania rodziny wychowujących dzieci jest ich 

sytuacja życiowa, szczególnie w zakresie warunków materialnych. Prowadzone         

w Polsce badania dowodzą, że to właśnie rodziny wielodzietne znajdują się             

w najtrudniejszym położeniu pod względem warunków życia i funkcjonowania. 

Niekorzystna relacja między liczbą osób osiągających dochody, a liczbą osób 

pozostających na ich utrzymaniu powoduje, że standard życia wielodzietnych 

gospodarstw domowych jest niższy w porównaniu z rodzinami bezdzietnymi lub 

posiadających jedno lub dwójkę potomstwa.  

Z badań przeprowadzonych wśród klientów ośrodków pomocy społecznej 

województwa opolskiego 2011 roku wynika że: 
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� Prawie 80% rodzin wielodzietnych objętych pomocą społeczną                    

w województwie opolskim uzyskuje dochody z niezarobkowych źródeł 

utrzymania. Jednakże około 40% rodzin utrzymuje się z pracy, jednak 

uzyskiwane wynagrodzenie jest tak niskie, że nie pozwala na 

zaspokojenie najpilniejszych potrzeb. 

� Rodziny wielodzietne najczęściej posiadane środki przeznaczają jedynie 

na utrzymanie mieszkania, zakup niezbędnych i najtańszych produktów 

żywnościowych. Prawie w ogóle nie wydają pieniędzy na uczestnictwo 

w imprezach rekreacyjnych, sportowych czy kulturalnych. Pomimo tego 

wyróżnić można dwa najważniejsze problemy rodzin wielodzietnych: 

nieumiejętność oceny najważniejszych i rzeczywistych potrzeb członków 

rodziny oraz brak umiejętności gospodarowania pieniędzmi. 

� Rodziny wielodzietne korzystające z pomocy społecznej mają znacznie 

trudniejsze warunki mieszkaniowe niż inne gospodarstwa domowe       

w kraju. Na nieodpowiednie do potrzeb warunki bytowe, takie jak 

metraż czy liczba pomieszczeń, wykazało około 60% badanych rodzin 

wielodzietnych w województwie opolskim. 

� Warunki życia rodzin wielodzietnych pogarszają się wraz ze wzrostem 

liczby dzieci, przy czym w najtrudniejszej sytuacji znajdują się rodziny    

z czwórką dzieci, gdzie gwałtownie spada średni dochód na osobę        

w rodzinie. 

� Niezaradność życiowa rodzin wielodzietnych to jeden z ich największych 

problemów. Niskie kwalifikacje zawodowe i poziom wykształcenia 

determinują sposób prowadzenia gospodarstwa domowego i pełnienia 

przez rodziców funkcji opiekuńczej i wychowawczej. 

W 2010 roku ponad 80% rodzin wielodzietnych w Polsce i 68% rodzin            

w województwie opolskim przynajmniej raz skorzystało ze świadczenia w formie 

posiłku. Równocześnie ponad połowa rodzin wielodzietnych w regionie otrzymało 

także zasiłek celowy na zakup żywności lub posiłku. Ponadto  1/4  rodzin                   

w województwie opolskim otrzymało zasiłki celowe na zakup opału a 1/5 na 

zaspokojenie innych potrzeb. 
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Wykres Nr.1  Rodziny Objęte Pomocą – Ocena zasobów pomocy społecznej              

Rodziny wielodzietne otrzymywały wsparcie w postaci pomocy finansowej, 

posiłków,  pracy socjalnej takich jak wizyty, porad indywidualnych.  

1.5.1 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO- 

WYCHOWAWCZYCH  

 
Bezradność najczęściej wynika z niemożności skupienia się nad problemem      

z powodu depresji, skrajnego pesymizmu, skrępowania fizycznego, załamania 

psychicznego, upokarzającego wstydu, przerażającego strachu. To stan psychiczny, 

który charakteryzuje się brakiem pomysłu na dopuszczalne wyjście z trudnej sytuacji 

oraz zaniechaniem działania lub działaniem, które z góry jest skazane na porażkę. 

Bezradność jako nieumiejętność radzenia sobie w danej sytuacji może być 

podyktowana przekonaniem o braku wystarczającej wiedzy do pokonania zaistniałych 

trudności, brakiem wiary w skuteczność opracowanych przez siebie działań. 

Rodzina jest podstawową komórką społeczną spełniającą bardzo ważne 

funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne i emocjonalne swoich 

członków. Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym          
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w życiu każdego dziecka na które składa się między innymi struktura rodziny, 

atmosfera wychowawcza panująca w domu, poziom wykształcenia rodziców, sytuacja 

zdrowotna i materialna. Często przyczyną złego funkcjonowania rodziny jest 

bezradność wynikająca z zaburzenia równowagi systemu rodzinnego przejawiająca 

się trudnościami we własnym konstruktywnym wypełnianiu ról społecznych przez 

poszczególnych członków rodziny. Objawia się to poprzez problemy w wypełnianiu ról 

rodzicielskich i problemy wychowawcze związane z przejawianiem przez dzieci 

agresywnych zachowań, łamaniem norm społecznych. Wszelka pomoc w takim 

wypadku powinna zmierzać do udzielenia rodzinie wsparcia w odbudowie 

prawidłowych relacji i umacniania prawidłowych postaw rodzicielskich.  

Niezaradność rodziny w sprawach opiekuńczo-wychowawczych łączy się z innymi 

dysfunkcjami: 

� Zaburzeniem systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych (bezrobocie, 

zgon, odejście współmałżonka) 

� Zaburzeniem struktury rodziny w postaci nieustabilizowanych społecznie          

i formalnie związków 

� Łamaniem przez dzieci i młodzież panujących norm, obyczajów, wartości 

� Przemocą domowa 

� Naużywaniem alkoholu 

� Problemami w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych 

wrażające się niedojrzałością emocjonalną, niezdarnością w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego. 

Rodziny zaburzone często żyją w takich społecznościach, które nie chcą 

ingerować w życie innych lub nie potrafią pomóc, ponieważ same nie posiadają 

właściwych wzorców. W takich rodzinach rodzicom często brakuje umiejętności 

tworzenia właściwego klimatu życia rodzinnego, rozładowania napięć powstałych 

poza domem, właściwych wzorców komunikacji i dawania rodzinie poczucia 

bezpieczeństwa, obdarzaniem dzieci uwagą.  

Dzieci odrzucone przez środowisko rodzinne szukają akceptacji wśród innych, 

łącząc się w grupy subkulturowe, zaczynające wagarować, uciekać z domu i popadać 
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w konflikty z prawem. W wielu sytuacjach dzieci pochodzące z takich rodzin 

pozostawione są „same sobie” większość czasu wolnego spędzają wśród rówieśników 

na podwórku i częściej pojawiają się u nich problemy w nauce.  

Problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc w rodzinie, konflikty 

międzypokoleniowe wielokrotnie są przyczyną umieszczania dzieci i młodzieży           

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub resocjalizacyjnych, a dla dorosłych 

ofiar rodzinnej przemocy są powodem szukania schronienia i porad w placówkach             

i organizacjach pomocowych. 

Rodzina, której cechą charakterystyczną jest bezradność nie spełnia 

podstawowych zadań, które należą do jej istoty: nie zapewnia odpowiedniego 

klimatu emocjonalnego, nie daje dla zaspokojenia potrzeb psychicznych czy chociaż 

warunków realizacji podstawowego obowiązku szkolnego, nie zaspokaja potrzeb 

materialnych, duchowych. Najistotniejszymi skutkami marginalizacji i wykluczenia 

społecznego takich rodzin jest brak motywacji do samorozwoju, trudności 

wychowawcze, poczucie niższości, konflikty rodzinne, zanik ambicji, brak motywacji 

do dalszej nauki.  

Rodzina jest dynamiczną, społeczną całością, jej elementy są ze sobą w interakcji 

i we wzajemnej zależności. Należy więc założyć, iż nie wystarczy zajmować się tylko 

dziećmi w celu poprawienia ich funkcjonowania, lecz całą rodziną, która potrzebuje 

wszechstronnej diagnozy i pomocy. Mając na uwadze dobro dziecka i rodziny 

powinno się mieć na uwadze, że pomoc powinna być wczesna i mieć charakter 

profilaktyczny, ochrony i aktywizujący jednostkę lub rodzinę do poszukiwania 

samodzielnych rozwiązań- opieka i pomoc powinny być zorganizowane w środowisku 

bliskim dziecku aby umożliwiały mu wzrastanie i rozwój w naturalnych warunkach 

rodzinnych, społecznych i kulturowych. W przypadku udzielenia pomocy powinno się 

stopniowo zmniejszać jej intensywność, zmienić charakter pomocy z intencyjnej na 

stymulującą i wspierającą. 
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1.6 WSPIERANIA RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014  określa główne cele           

i zadania do realizacji. Działania te wpisują się w zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta nakłada 

obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej na jednostki 

samorządu terytorialnego. Ustawa koncentruje się wokół dobra dziecka i rodziny.  

Przedłużająca się dezintegracja rodziny biologicznej wywołuje nie tylko skutki 

jednostkowe, ale również rodzi długofalowe, wielopokoleniowe skutki dla całej 

struktury społecznej gminy. 

 Działania podejmowane przez samorządy powinny skupić się na 

skoncentrowaniu służb społecznych na zachowaniach profilaktycznych i pomocowych, 

które będą przeciwdziałać ponoszeniu wysokich kosztów na pieczę zastępczą. Ustawa 

kładzie nacisk na wzmocnienie roli i funkcji rodziny poprzez pracę z nią, pomoc w 

opiece i wychowaniu dziecka a dopiero w dalszej kolejności – gdy te działania są nie 

skuteczne wprowadza system pieczy zastępczej. 

Przez długie lata wsparcie rodziny zdominowane było bardziej przez działania 

zmierzające do kontrolowania wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

Brakowało wieloaspektowego wsparcia rodzin. Wejście w życie ustawy 

zapoczątkowało zmiany idące w dobrym kierunku a mianowicie takie kiedy instytucje 

zajmujące się tą problematyką koncentrują się na działaniach zapobiegających 

umieszczaniu dzieci poza domem rodzinnym a jeśli będzie to nieuniknione to na 

podjęciu takich oddziaływań aby pozostawione w opiece zastępczej dziecko pozostało 

tam jak najkrócej i jak najszybciej mogło wrócić do domu rodzinnego. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje założenia gminnego programu 

wspierania rodziny poprzez współpracę z instytucjami pomagającymi rodzinie, gdyż 

tylko działania mające charakter ciągły, odbywające  się we wszystkich środowiskach 

wychowawczych mają sens. 
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Pracownicy socjalni udzielają pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 

życiowej w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia 

gospodarstwa domowego. Udzielają pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów 

socjalnych, psychologicznych       i wychowawczych.  

Gmina w 2012 roku nie ponosiła kosztów związanych z umieszczeniem dziecka       

w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym. 

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są ze względu na trudną sytuację 

życiową osób i rodzin powstałe z przyczyn wymienionych w ustawie których nie są 

one w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości, uprawnienia i zasoby.  

Głównymi problemami jakie występowały w tych rodzinach były: bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych. Rodziny pozostawione bez wsparcia nie radzą sobie z pokonaniem 

niekorzystnych zjawisk takich jak: nietrwałość związków małżeńskich, wzrost rodzin 

niepełnych, rozwody, przemoc. Efektem są więc dalsze niepokojące zjawiska takie 

jak: alkoholizm, narkomania, przestępczość.  

W celu zaspokojenia niezbędnych życiowych potrzeb dzieci i rodzin w 2012r. 

udzielono pomocy finansowej oraz rzeczowej obejmując programem wieloletnim       

,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 45 dzieci którym przyznano posiłki              

w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz 40 rodzin którym udzielono 

świadczenia pieniężnego na zakup żywności. 

 Udzielano pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy 

skorzystało 22 dzieci. Systematycznie monitorowano sytuację rodzin niezaradnych 

życiowo, wielodzietnych oraz niepełnych zagrożonych kryzysem. Praca socjalna 

obejmowała: poradnictwo prawne np. załatwianie spraw związanych z alimentami, 

separacją itp.  

Ogromną  rolę w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny 

oraz systemie pieczy zastępczej  odgrywa zapobieganie uzależnieniom oraz edukacja. 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie co roku organizuje letni 

piknik dla rodzin zagrożonych patologiami na który zapraszani są terapeuci ds. 

uzależnień, psychologowie oraz specjaliści z innych dziedzin. rodzicami.  Dla dzieci     

z rodzin o niskich dochodach co roku Ośrodek organizuje imprezę Mikołajkową.           

W ramach działań profilaktycznych organizowane są programy profilaktyczne na 

temat zgubnego wpływu używek. 

 Profilaktyka prowadzona jest w świetlicach, placówkach oświatowych oraz 

ośrodku kultury promując aktywny i zdrowy styl życia. Zatrudnione tam osoby 

zapewniają wsparcie w pokonywaniu trudności szkolnych, kryzysach rówieśniczych 

oraz organizują czas wolny w formie zajęć pozalekcyjnych, sportowych i twórczych 

rozwijających zainteresowania i pasje. W ramach działań edukacyjnych Ośrodek 

Pomocy Społecznej opracował oraz rozprowadza Miejski Informator, w którym 

zawarto wszelkie informacje dotyczące zakresu, a także form pomocy. 

Rozprowadzane są plakaty, ulotki o tematyce profilaktycznej jak również 

wychowawczej. W 2012r. zorganizowano zbiórkę odzieży oraz artykułów 

gospodarstwa domowego, które następnie przekazano potrzebującym. Zakupiono              

i rozdysponowano materiały edukacyjne o tematyce profilaktycznej. Materiały  

rozdysponowano wśród pedagogów i dyrektorów szkół. Osoby i rodziny wymagające 

wsparcia, znajdujące się w kryzysie mogą korzystać z punktu pomocy 

psychologicznej jak również z materiałów edukacyjnych i informacyjnych                  

o instytucjach zajmujących się tematyka rodziny i dziecka. Informacje rozprowadzane 

są przez MOPS, Placówki Oświatowe, Ośrodki Zdrowia, Zespół Interdyscyplinarny 

oraz Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Celem programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej jest 

stworzenie systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

swoich funkcji, dla dobra rodziny, dobra jej wszystkich członków, a w szczególności 

dla dobra dziecka. 

Osoby biorące udział w realizacji programu wspierania rodziny ustawicznie 

doskonalą swoja wiedzę i umiejętności, a dzięki temu podnoszą jakość świadczonych 

usług, która polega na zintegrowanych działaniach na rzecz dzieci i rodzin 

naturalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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Efektem podejmowanych działań powinno być polepszenie sytuacji dziecka  i rodziny, 

poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznych 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prószków 2014-2020 
 

 

 

38 

1.7 NARKOMANIA 
 
 Narkomania , czyli uzależnienie od narkotyków / środków odurzających, 

substancji psychoaktywnych/ to choroba, która zagraża coraz większej liczbie 

Polaków. Jej istotą jest psychiczna i fizyczna zależność od różnego rodzaju środków 

zmieniających świadomość.   Z problemem uzależnienia od narkotyków spotykają się 

nie tylko osoby bezpośrednio nim dotknięte, ale także rodzina, partnerzy, przyjaciele, 

którzy przeżywają stany przygnębienia, lęku, stresu i bezradności .Narkomania jest    

z całą pewnością choroba którą można i trzeba leczyć. Zjawisko narkomani 

sporadycznie i bardziej o charakterze jednostkowym niż społecznym występowało 

zawsze w dziejach ludzkości a jego rozwój związany jest z rozwojem i rozbudowa 

cywilizacji która oprócz wielu osiągnięć w różnych dziedzinach życia, spowodowała 

skutki negatywne. Gwałtowne tempo życia wymagające nadmiernego wysiłku 

psychicznego, ciągle napięcia nerwowe stały się przyczyną wielu niepowodzeń 

życiowych oraz związanych z tym zaburzeń nerwowych u wielu ludzi. Szukanie 

sposobów rozwiązania problemów życiowych i rozładowania napięć prowadzi do 

czasowego występowania zjawisk uzależnień. Jak wskazują badania, zjawiska          

te prowadza do psychodegradacji jednostek dotkniętych tego rodzaju zaburzeniami    

a następnie do postępującej dezorganizacji życia społecznego. Definicja narkomanii  

użyta w ustawie o zapobieganiu i przeciwdziałaniu temu zjawisku określa się jako 

stałe lub okresowe przyjmowanie w celach niemedycznych środków odurzających lub 

psychotropowych albo środków zastępczych w wyniku czego może powstać 

zależność. 

Wyodrębnia się trzy rodzaje uzależnień: 

Uzależnienie psychiczne- jest to stan psychiczny powstały w wyniku 

przyjmowania środka uzależniającego, przejawiający się w różnym stopniu 

pragnieniem przyjmowania tych środków. Trwałość i nasilenie psychicznej zależności 

zależy od rodzaju środka narkotycznego, od osobowości, charakteru i struktury 

psychicznej użytkownika 
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Zależność psychiczna lub fizyczna- polega na tym, że narkotyki w miarę ich 

zażywania, stają się chemicznym składnikiem wewnętrznych substancji organizmu             

i wskutek tego komórki i tkanki przyzwyczajają się do nich, narkotyk jest wówczas 

konieczny do zachowania równowagi biologicznej i chemicznej ustroju. Na nagłe 

odstawienie środka uzależniony organizm reaguje zaburzeniami, pojawia się wówczas 

zespół abstynencki, polegający na wielu przykrych zmianach w organizmie i psychice 

człowieka. Z uzależnieniem fizycznym wiąże się zjawisko tolerancji które polega na 

zwiększającej się odporności na działania środków uzależniających w miarę czasu ich 

używania. 

Uzależnienie społeczne- wiąże się z zażywaniem środków toksycznych w grupie 

ludzi. Istota tego zjawiska jest bardzo silne uzależnienie od grupy, często dla 

młodzieży wyobcowanej ze środowiska rodzinnego, działa tu więc silny motyw 

psychiczno-społeczny. 

 Reasumując narkomania charakteryzuje się: 

- nie zwalczonym pragnieniem, potrzebą lub wewnętrznym przymusem stałego 

środka odurzającego i chęcią zdobycia go wszystkimi sposobami i za wszelka cenę, 

- tendencją do zwiększania dawki w miarę postępu uzależnienia, 

- psychicznym, fizycznym uzależnieniem, 

- występowaniem zespołu abstynencji w razie nie otrzymania odpowiedniej ilości 

środka, 

- postępującą szkodliwością skutków dla człowieka i społeczeństwa. 

 Narkomania to zjawisko bardzo złożone, uwarunkowane wieloma czynnikami 

min. filozoficznymi, religijnymi, psychologicznymi, wychowawczymi, społecznymi         

a nawet ekonomicznymi. Przyczyny narkomani można usystematyzować                  

w następujący sposób: 

a) o charakterze społecznym 

– makrospołeczne: niekorzystna sytuacja społeczna, brak perspektyw i szans        

na godziwe życie 
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          - mikrospołeczne: dotyczące najbliższego otoczenia jednostki np. wadliwie 

funkcjonująca rodzina, błędy wychowawcze, oddziaływanie grupy rówieśniczej, której 

członkowie maja kontakt z narkotykami 

     b) o charakterze osobniczym 

          - występuje brak akceptacji struktury ,,ja” w osobowości, rodzi się negatywna 

ocena własnej osoby 

         - wśród narkomanów narkotyk umożliwia zaspokojenie pewnych potrzeb               

lub uwalnia od nieprzyjemnych stanów  emocjonalnych  

        - cechy osobowości maja znaczenie predysponujące: jednostkami 

uzależnionymi staja się ludzie niedojrzali emocjonalnie, osoby z niedorozwiniętym 

systemem kontroli wewnętrznej, maja one wygórowane mniemanie o sobie               

i oczekują w życiu natychmiastowego spełnienia swych potrzeb, cechuje                  

je dysproporcja miedzy ambicjami, celami a  realnymi osiągnięciami. 

Skutki uzależnień 

 Długotrwałe używanie środków uzależniających prowadzi do ogólnego 

wyniszczenia organizmu, postępujących zmian psychofizycznych, utrudniających lub 

uniemożliwiających funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. 

Skutki zdrowotne zależą od rodzaju i sposobu używania środków uzależniających. 

Skutki społeczne: 

- narkomani szybko ,, wypadają” ze swoich ról społecznych 

- wykazują nieprzystosowanie społeczne 

-popełnianie przestępstw 

- nakłanianie innych do przyjmowania narkotyków 

-kradzieże, włamania 

-bezczynność, obojętność, bierność 
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Profilaktyka i zapobieganie 

 Najważniejsze zasady oraz formy profilaktyki społecznej i medycznej              

w zapobieganiu narkomanii to fachowe informowanie społeczeństwa o tym, czym jest 

narkomania, jakie są mechanizmy jej powstania oraz jaką groźbę stanowi ona dla 

życia i zdrowia jednostki i grupy społecznej. Spowodować aby stosunek do ludzi 

cierpiących na uzależnienie od środków narkotycznych stał się bardziej ludzki. Środki 

masowego przekazu powinny przybliżać społeczeństwu zjawisko narkomanii i starać 

się eliminować sensacyjność podawanych informacji, stworzyć bazę specjalistycznego 

lecznictwa szkolić wychowawców, pedagogów, nauczycieli i rodziców. Nałóg 

narkotyczny należy traktować jako jednostkę chorobową. 

Powszechnie uważa się, że skuteczna profilaktyka jest optymalnym sposobem 

hamowania rozwoju i ograniczeniem zjawiska. Należy więc, promować działania 

upowszechniające zdrowy styl życia. Jest to możliwe poprzez współpracę i działania 

wielu instytucji.  

Działania profilaktyczne to wspieranie młodych ludzi i kształtowanie 

prawidłowych postaw osobowościowych. To wspieranie rodziny w jej działaniach 

wychowawczych. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie 

kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej                

i zdrowotnej,  a w szczególności: 

1) działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza, 

2) leczenie, rehabilitację i reintegracje osób uzależnionych, 

3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych, 

 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań 

własnych gminy, obejmujących: 

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, 
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- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów,      

a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

- pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym 

tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 Zadaniem Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii jest wspomaganie 

lokalnej społeczności poprzez wytyczanie kierunków, upowszechnianie wiedzy 

dotyczącej problemu narkomanii i możliwości jego rozwiązania oraz inicjowanie 

wdrażania projektów na poziomie szkół, instytucji oraz organizacji. 

 Cele programu 

-  Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przede 

wszystkim przez działania profilaktyczne w środowisku lokalnym, 

- Dostarczenie  wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń 

związanych z narkomanią, informowanie o dostępnych formach pomocy, 

- Podnoszenie świadomości rodziców i młodzieży w zakresie zagrożeń i sposobów 

postępowania w przypadku wystąpienia zjawiska narkomanii, 

- Udzielanie pomocy psychospołecznej osobom uzależnionym, rodzinom dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem oraz integracja tych osób ze środowiskiem lokalnym, 

- Zwiększanie ofert spędzania czasu wolnego, 

- Organizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, 

-  Promocja zdrowego stylu życia. 
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Podmioty uczestniczące w realizacji Gminnego programu 

• MOPS w Prószkowie 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

• Szkoły 

• Gminny zespół do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

• Policja 

• Zakłady Opieki Zdrowotnej 

•  Gminny Punkt konsultacyjny 

• Świetlice wiejskie 

• Organizacje pozarządowe 

        Współpraca z w/w podmiotami polega zależnie od ich właściwości przede 

wszystkim na: 

 -wymianie informacji w zakresie występowania zjawiska narkomanii 

- podejmowaniu wspólnych działań edukacyjnych 

- upowszechnianiu materiałów edukacyjnych dotyczących zagrożeń 

Realizacja zadań o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o  przeciwdziałaniu 

narkomanii: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: 

 

- zwrot kosztów przejazdu dla osób uzależnionych od narkotyków do ośrodków 

leczenia uzależnień 

-wspieranie i rozwijanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego celem szerokiej 

dostępności do profesjonalnej pomocy psychologicznej 

     2. Udzielanie rodzinom w których występuje problem narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej : 
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           - rozpowszechnianie wiedzy (ulotki,plakaty,broszury) o procedurze 

administracyjno prawnej kierowania osób uzależnionych na leczenie, 

          - organizowanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej dla członków rodzin,                

w których występuje problem uzależnienia poprzez nawiązanie współpracy   

psychologiem, terapeutą, 

      - współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, 

      - organizowanie lub finansowanie zajęć dla rodziców mających na celu 

podniesienie ich kompetencji wychowawczych. 

   3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów,     

a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych: 

           - promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci                        

i młodzież min. poprzez dofinansowanie działań klubów sportowych, imprez 

sportowo-rekreacyjnych, sportowych zajęć pozalekcyjnych 

           - dofinansowanie prelekcji, spotkań, warsztatów dotyczących profilaktyki                           

i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią 

        - dofinansowanie spektakli o tematyce przeciwdziałania narkomanii 

        - dofinansowanie szkoleń, kursów z zakresu tematyki narkomanii dla kadry 

pedagogicznej oraz przedstawicieli innych podmiotów uczestniczących w realizacji 

programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Prószków 

      - dofinansowanie różnych form czynnego wypoczynku (wycieczki, rajdy, festyny), 

      -upowszechnianie materiałów (książki, ulotki, filmy, itp.) związanych                   

z problematyką narkotykową, 

      - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach z terenu Gminy, 
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     -dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych w świetlicach wiejskich, 

     - kontynuowanie programów edukacyjnych w zakresie problemów z narkotykami. 

4.   Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii: 

    -  wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii na terenie 

Gminy, propagujących zdrowy styl życia 

    - nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań 

profilaktycznych poprzez kontrolę miejsc narażonych na działalność dealerów 

narkotykowych 

    - organizowanie i finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania 

problemów związanych z narkotykami  dla  nauczycieli, pedagogów,  pracowników 

pomocy społecznej 

5.  Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem 

lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego: 

     - udzielanie pomocy wynikającej z ustawy o pomocy społecznej, 

     - udzielanie schronienia, 

    - udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem narkotykowym, 

    - integracja społeczna osób uzależnionych ( po lub w trakcie terapii), motywacja 

do zachowania abstynencji oraz udziału w grupach wsparcia. 
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1.8 ALKOHOLIZM 

Spośród licznych problemów społecznych jakie występują w naszym kraju, 

problemy związane z alkoholem mają szczególne znaczenie.  Wynika to przede 

wszystkim z rozmiaru szkód oraz kosztów jakie ponosi państwo. Spożywanie 

alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie zarówno fizyczne jak psychiczne zarówno 

jednostek jak rodzin a konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących ale wpływają 

na całą populację.  Dlatego też działania w zakresie zapobiegania problemom 

alkoholowym powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony administracji 

rządowej jak i samorządu.  

Ocenia się, ze około 4-5 milionów Polaków nadużywa alkoholu, zaś trwale 

uzależnionych jest ponad 1,5 miliona osób. Niepokojące jest zjawisko stałego 

obniżania się granicy wieku inicjacji alkoholowej. Do ujemnych społecznych skutków 

alkoholizmu można zaliczyć spadek wydajności pracy, występowanie chorób 

związanych z nadużywaniem alkoholu, jak nadciśnienie, udar mózgu, nowotwory, 

zespół uzależnienia psychicznego. Nadużywanie alkoholu przez któregoś z rodziców 

osłabia więźi rodzinne i skutkuje występowaniem dysfunkcji w pełnieniu ról 

rodzicielskich. Nadużywanie alkoholu bardzo często wynika z nieumiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach jakie niesie życie i w ostateczności prowadzi do 

fizycznego i psychicznego wyniszczenia jednostki. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

określa sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z art.4 ¹ ust.1 ustawy   

z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi  ( Dz. U. z 2012r. poz.1356 z późn. zm.). 

Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi kwestie realizacji działań                

z przedmiotowego zakresu oprócz przywołanej ustawy są: 

• Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

lata 2011-2015,  

• Narodowy Program Zdrowia,  

• Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych,  
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• Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie. 

 Działania realizowane na podstawie Gminnego Programu kierowane są do 

ogółu mieszkańców Gminy i maja na celu ograniczenie zachowań postrzeganych jako 

problemy społeczne. Podstawowym celem Gminnego Programu Profilaktyki               

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwanego dalej Gminnym Programem jest 

profilaktyka uzależnień, przez co należy rozumieć zapobieganie powstawaniu 

problemów alkoholowych, ograniczenie rozmiarów już istniejących problemów 

związanych z nadużywaniem alkoholu. 

Cele programu realizowane są poprzez: 

1) inicjowanie działań profilaktycznych i prewencyjnych mających na celu 

ograniczenie spożycia alkoholu przez mieszkańców gminy, 

2) podejmowanie działań mających na celu zmianę zachowań i postaw społecznych 

mieszkańców w sytuacjach związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych, 

3) zwiększenie poziomu świadomości prozdrowotnej mieszkańców  gminy, 

4) wspieranie działań profilaktycznych prowadzonych w placówkach oświatowych, 

5) podnoszenie kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych wśród osób pracujących na rzecz środowiska lokalnego, 

6) zmniejszanie negatywnych skutków zaniedbywania dzieci, zapobieganie 

powstawaniu problemów uzależnień i przemocy domowej, 

7) utrwalanie postaw abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży w zakresie 

szkód wynikających z picia alkoholu. 

 

USTAWOWE ZADANIA GMINY  DO REALIZACJI: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  

uzależnionych od alkoholu w szczególności przez : 

1) udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii 

odwykowej oraz ich rodzinom poprzez sfinansowanie dojazdu na zajęcia          
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w klubie Anonimowego Alkoholika,  

2) wspieranie i rozwijanie istniejącego Gminnego Punktu Konsultacyjnego celem 

szerokiej dostępności do profesjonalnej pomocy psychologicznej, 

sfinansowanie dojazdów do zakładów lecznictwa odwykowego,  

3) rozszerzanie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Prószkowie         

o pomoc dla osób doznających przemocy oraz młodzieży eksperymentującej      

z alkoholem  i narkotykami,  

4) bieżąca współpraca z poradniami i ośrodkami leczenia odwykowego oraz 

Sądem Rodzinnym, 

 

5) działania zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu, w tym kierowanie na leczenie 

odwykowe i finansowanie badań w tym zakresie,   

6) pomoc dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym oraz 

dotkniętych przemocą w rodzinie w ramach pracy punktu konsultacyjnego.                                  

2. Udzielanie rodzinom w których występują   problemy alkoholowe,  pomocy 

psychospołecznej i prawnej, oraz  ochrony przed przemocą w rodzinie   przez: 

1) tworzenie i koordynowanie lokalnego systemu przeciwdziałania 

uzależnieniom oraz przemocy, 

  2)  pomoc dzieciom i rodzinom z problemem alkoholowym oraz przemocą        

w rodzinie  poprzez: 

         a) wspomaganie działalności świetlic opiekuńczo - wychowawczych, 

socjoterapeutycznych , środowiskowych oraz  wiejskich, 
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          b) finansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych oraz 

profilaktycznych  dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub przemocą 

w rodzinie, 

           c) dofinansowanie szkoleń i kursów w zakresie pracy 

socjoterapeutycznej dla pedagogów, psychologów i nauczycieli, 

          d) finansowanie szkoleń, kursów dla osób prowadzących zajęcia 

świetlicowe, 

           e) zorganizowanie lokalnej narady, seminarium lub konferencjiw 

zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem 

alkoholowym lub przemocą w rodzinie, 

           f) organizowanie lub finansowanie zajęć dla rodziców dzieci 

uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne, mających na celu podniesienie 

ich kompetencji wychowawczych  

3) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym w zakresie procedury   

„Niebieska     Karta",  

4)  tworzenie i finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar 

przemocy rodzinie w tym  grupy wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar 

przemocy, 

5)  podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla 

rodziców, których celem jest uświadomienie negatywnego wpływu na 

zdrowie człowieka alkoholu oraz innych używek, 

6)  organizowanie spotkań, pikników, festynów dla rodzin, dotyczących 

wychowywania dzieci bez przemocy, alkoholu, dopalaczy oraz innych 

używek, 

7)  organizowanie spotkań dzieci i młodzieży z pracownikami służby zdrowia, 

psychologami, dietetykami pedagogami oraz innymi profesjonalistami 

zajmującymi się problemami uzależnień, 

8) umożliwienie poradnictwa prawno - socjalnego dla osób z problemem 

alkoholowym, rodzin i ofiar przemocy w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej  w Prószkowie. 
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani,           

a w szczególności dla dzieci i młodzieży przez : 

1) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci          

i młodzież m.in. poprzez: dofinansowanie działań młodzieżowych klubów 

sportowych, imprez sportowo rekreacyjnych, sportowych zajęć 

pozalekcyjnych, 

2) finansowanie obozów, zgrupowań dla dzieci  i młodzieży, jako elementu 

oddziaływań profilaktycznych, 

3) wspieranie rozwoju oraz poprawy funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej  

np. boiska, sale gimnastyczne- zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia 

zajęć/ 

4)  organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych                         

oraz opiekuńczo wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci               

i młodzieży, 

 5) wspieranie placówek oświatowych w działaniach wpisanych w szkolny program         

profilaktyczny, 

6) organizowanie spektakli teatralnych i muzycznych, których głównym tematem 

są uzależnienia i ochrona przed przemocą,                                                            

7) współudział w organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych w szczególny 

sposób eksponujących „ zdrowy styl życia", 

8) włączanie się w organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci           

i młodzieży poprzez dofinansowanie wycieczek, obozów, kolonii, zielonych 

szkół na których realizowane są programy profilaktyczne i edukacyjne             

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy wśród rówieśników lub 

podejmowane są inne działania o charakterze profilaktycznym, 
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9)  dofinansowanie  prowadzenia zajęć świetlicowych, zajęć prowadzonych dla 

dzieci i młodzieży przez parafie, 

10)  dofinansowanie do tworzenia i prowadzenia kółek zainteresowań jako zajęć 

pozalekcyjnych, 

11)  dofinansowanie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci              

i młodzieży, jako elementu oddziaływań profilaktycznych, 

12)  zakup materiałów edukacyjnych i innych niezbędnych do prowadzenia zajęć                       

z zakresu  profilaktyki uzależnień,  

13)  doposażenie świetlic, salek parafialnych w niezbędny sprzęt do prowadzenia 

zajęć pozalekcyjnych jako elementu oddziaływań profilaktycznych,  

14)  prenumerata fachowych czasopism, 

15)  udział w profilaktycznych kampaniach ogólnokrajowych, 

16)  włączanie się w organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci           

i młodzieży poprzez dofinansowanie działalności świetlic wiejskich, 

17)  dotacje dla Policji na realizację zadań związanych z profilaktyką                        

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych /element działań związanych           

z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców/. 

4.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych          

w art. 13-15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

przez: 

1) występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

2) prowadzenie systematycznych działań kontrolnych i interwencyjnych przez 

członków gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych              

w punktach sprzedaży alkoholu w zakresie posiadania aktualnych zezwoleń      

i opłat na sprzedaż napojów  alkoholowych, 

3) ograniczenie dostępności  napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu 

sprzedaży alkoholu  poniżej 18 roku życia poprzez kontrolowanie punktów 

sprzedaży alkoholu, 

4) podejmowanie działań interwencyjnych wobec podmiotów prowadzących 

promocję i reklamę napojów alkoholowych, a w szczególności reklamę 
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skierowaną do młodzieży,   

5) opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

6)    dostarczanie   właścicielom   punktów   sprzedaży   alkoholu   wraz                     

z wydawanym zezwoleniem kompletu przepisów dotyczących zasad związanych 

z obrotem alkoholu np. w formie ulotek. 

  5.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących   

rozwiązywaniu problemów alkoholowych przez : 

1) doposażenie instytucji realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki  i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w materiały niezbędne do realizacji 

zadań, pokrywanie kosztów udziału w wykładach, szkoleniach, konferencjach, 

sympozjach, których tematem jest problematyka uzależnień, ochrona przed 

przemocą  i wykluczeniem społecznym, 

2) bieżące zakupy niezbędne do funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego oraz 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

3) upowszechnianie, wspieranie oraz dofinansowanie różnorodnych form 

spędzania czasu wolnego do podwieczorków, Dnia Dziecka, Wigilii i innych 

imprez,  

       4) wspomaganie działalności promującej spędzanie czasu wolnego od uzależnień                            

i przemocy dla instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i Rad Sołeckich, 

5) wspomaganie stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, organizacji pożytku 

publicznego działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w gminie 

Prószków, 

6)  włączanie się w akcje na rzecz promocji zdrowego stylu życia, prowadzone 

przez szkoły, Ośrodek Kultury i Sportu, organizacje pozarządowe i organizacje 

pożytku publicznego, Rady Sołeckie działające na terenie gminy Prószków 

7)  podejmowanie innych działań profilaktycznych wynikających z bieżącej 

analizy sytuacji. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie rozeznania środowiska potwierdza, 

iż alkohol jest przyczyną wielu problemów społecznych, rodzinnych, zwłaszcza 

takich jak przemoc domowa, rozpad rodziny, rozwody, zaburzenia zachowań. 

 

ROK ILOŚĆ WSZCZĘTYCH 
SPRAW 

ILOŚĆ OSÓB 
W RODZINIE 
 

2009 6 13 

2010 2 3 

2011 8 8 

2012 3 3 
Tabela Nr 6. Ilość spraw wszczętych w ramach procedury,, niebieska karta”- archiwum MOPS 
sprawozdania 

 

Nadmierne picie w wielu przypadkach prowadzi do trwałego zerwania więzi 

małżeńskich i jest przyczyną rozwodów. Osoby spożywające nadmiernie alkohol są 

zazwyczaj sprawcami aktów przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie w związku     

z nadużywaniem alkoholu przez jednego lub obojga rodziców, euro sieroctwo - 

praca za granicą matek lub ojców, czasem obojga rodziców, rozpad więzi 

rodzinnych są przyczynami zaniedbywania dzieci. Najczęściej dzieci z takich rodzin 

(niewydolnych wychowawczo) są zaniedbywane przez rodziców, pozostawione 

same sobie, maja słabe wyniki w nauce, są rozchwiane emocjonalnie, przejawiają 

agresywne zachowania.  
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1.9 PRZEMOC W RODZINIE 

Przemoc w rodzinie, jako zjawisko społeczne stanowi przedmiot 

zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. To jedna z największych epidemii 

naszych czasów, która niewątpliwie wpływa na pogorszenie stanu zdrowia 

psychicznego i fizycznego całego społeczeństwa. 

 W latach dziewięćdziesiątych społeczność międzynarodowa uznała zjawisko 

przemocy za problem praw człowieka. Badania nad tematyką przemocy stanowią 

jedno z najważniejszych dokonań nauk społecznych w ostatnich latach. Problem 

przemocy w rodzinie jest prawie zawsze tematem tabu w środowisku, w którym 

występuje. 

 Z różnych powodów osoby doświadczające przemocy nie mówią o tym na 

zewnątrz. Niektórzy wstydzą się swojej bierności bądź nie chcą psuć opinii 

społecznej swojego oprawcy. Decydują się utrzymywać sprawę w tajemnicy, gdyż 

często sprawca jest jedynym żywicielem rodziny i jego ewentualna izolacja 

przysporzyłaby rodzinie kłopotów natury materialnej.  

Prawie zawsze decyduje jednak strach przed odwetem ze strony sprawcy a 

tym samym nasilenie się aktów przemocy. Sposoby przejmowania kontroli nad 

inną osobą opierają się na systematycznym, powtarzającym się wywoływaniu 

urazu psychicznego. Jest to osłabienie ofiary i pozbawienie jej związków z innymi 

ludźmi. Kiedy prawda zostaje wreszcie odsłonięta, ofiara może zacząć powracać 

do zdrowia. Na szczęście instytucje takie jak Ośrodki Pomocy Społecznej 

przychodzą z pomocą ofiarą przemocy.  

Niejednokrotnie od zaangażowania pracowników socjalnych oraz innych osób 

zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy oraz poziomu ich fachowego 

przygotowania do pełnienia zadań, zależy powodzenie procedur wyprowadzenia 

ofiary  z opresji.  

Obecna treść ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada 

szczególnie na Ośrodki Pomocy Społecznej wiele nowych obowiązków. Działania 

te maja za cel udzielenie pomocy ofiarom. 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prószków 2014-2020 
 

 

 

55 

 Istota przemocy w rodzinie- podstawowe pojęcia i definicje 

 

         Rodzina odgrywa w życiu każdego człowieka ogromna rolę. Niestety na 

skutek przeobrażeń zachodzących w życiu społecznym i ekonomicznym zaczyna 

tracić swoje pierwszorzędne miejsce w strukturze społecznej.  Rodzinom coraz 

trudniej realizować podstawowe funkcje, do których należy zaspokojenie 

podstawowych potrzeb min. Potrzeby bezpieczeństwa, miłości, akceptacji. 

Rodzinom coraz trudniej nadążyć za zmianami w związku, z czym dochodzi do 

dezintegracji życia rodzinnego, awantur, nieopanowanych zachowań, alkoholizmu    

i przemocy.  

Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się 

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka 

rodziny lub innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej,                    

w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, 

naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, 

powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także 

wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

  Obecnie można zaobserwować narastające rozszerzenie się zakresu pojęcia 

przemocy. Przemoc jest zjawiskiem, które występuje powszechnie w naszym 

społeczeństwie, jest ona obecna w codziennym życiu. 

Przemoc jest działaniem: 

• Zamierzonym 

• Naruszającym prawa i dobra osobiste ofiar ( prawo do nietykalności 

fizycznej, szacunki, godności) 

• Powodującym ból i cierpienie 

• Wykorzystującym wyraźną asymetrię sił 

Przemoc fizyczna- określa się, jako wszelkie nieprzypadkowe użycie siły 

fizycznej a także świadome niezapobieganie wyrządzonej krzywdzie fizycznej. 

Pomysłowość sprawców przemocy w tym zakresie jest mocno rozwinięta od 

popychania, obezwładniania i policzkowania po duszenie bicie pięścią lub 
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przedmiotami, które akurat wpadną w ręce, oblewanie substancjami żrącymi, 

wrzątkiem, przypalanie papierosem i używanie broni. Celem przemocy fizycznej 

jest wymuszenie na ofierze takiego zachowania, jakie życzy sobie sprawca.         

Ma wywołać lęk lub stanowić kare za złamanie reguł ustanowionych przez 

sprawcę.  

W krzywdzeniu fizycznym można dostrzec dwie jego odmiany: 

• Dotkliwe karanie dziecka 

• krzywdzenie będące rezultatem agresji, potrzeby rozładowania 

agresywnych uczuć, które bardzo często nie maja nic wspólnego                 

z dzieckiem, ale ze współżyciem w małżeństwie, z kłopotami bytowymi, 

zawodowymi itd. 

Przemoc emocjonalna- często nieobecna w świadomości społecznej, 

niemniej równie groźna, jak przemoc fizyczna. Prowadzi do destrukcji 

pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez: wyśmiewanie, poniżanie, 

upokarzanie, zawstydzanie, ograniczanie snu, autorytarny system funkcjonowania 

w domu, krytykowanie, podejrzliwe kontrolowani i ograniczanie kontaktów z 

otoczeniem, szantaże emocjonalne, wmawianie choroby psychicznej. Często ofiary 

przemocy psychicznej popadają w głęboka depresję, przejawiają niechęć do życia, 

miewają myśli samobójcze. Przemoc emocjonalna ma na celu pozbawienie ofiary 

zaufania do siebie i swoich kompetencji w różnych obszarach życia. Naturalną 

reakcja na przemoc, jest wykluczenie jej ze świadomości. Czasami pogwałcenie 

społecznego porządku jest zbyt straszne, aby mówić o nim na głos.  

Zachowania wskazujące na stosowanie wobec dziecka przemocy 

psychicznej: 

• Zaburzenia mowy oraz snu 

• Dolegliwości psychosomatyczne np. ból brzucha, głowy 

• Moczenie się i zanieczyszczanie bez podłoża medycznego 

• Mimowolne ruchy, najczęściej twarzy 

• Ciągłe koncentrowanie uwagi na sobie 

• Brak poczucia pewności siebie, depresja 
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• Lęk przed porażką 

• Próby samobójcze 

Przemoc seksualna- dotyczy zarówno dorosłych jak i dzieci. Polega na 

wymuszaniu różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia 

własnych potrzeb seksualnych sprawcy. Ofiara doświadcza przykrych, nieraz 

sadystycznych form współżycia seksualnego. Budząca sprzeciw społeczny jest 

przemoc seksualna wobec dzieci. Jak donoszą statystyki policyjne oraz badania 

psychologiczne ok. 99% przypadków czynnej pedofilii dotyczy mężczyzn. Przemoc 

seksualna wobec dziecka jest nadużyciem przewagi fizycznej lub emocjonalnej w 

celach seksualnych. Obejmuje kazirodztwo, gwałt, uwiedzenie, wykorzystanie 

dzieci do celów pornografii lub prostytucji. Tak, więc seksualne wykorzystanie 

dzieci to każde zachowanie osoby dorosłej, które prowadzi do seksualnego 

zaspokojenia kosztem dziecka. W tym rozumieniu nadużycia seksualne obejmują 

zachowania ekshibicjonistyczne, uwodzenie, świadome czynienie z dziecka świadka 

aktów płciowych, zachęcanie do rozbierania się czy oglądania pornografii. 

Przemoc ekonomiczna- uzależnienie finansowe ofiary od sprawcy                          

i uniemożliwianie podjęcia pracy przez ofiarę Przemoc ekonomiczna wiąże się                

z uzależnieniem od środków jednej ze stron w małżeństwie. Mówimy o niej wtedy, 

kiedy partner wykorzystuje to uzależnienie do znęcania się psychicznego nad 

współmałżonkiem czy dziećmi, ogranicza możliwości podjęcia pracy zarobkowej 

nie zaspokaja podstawowych potrzeb bytowych rodziny. Pieniądze stają się kartą 

przetargową, zaczyna obowiązywać zasada „coś za coś”:, jeśli zrobisz to, czego od 

ciebie oczekuję, to dostaniesz nagrodę. O przemocy ekonomicznej mówimy też, 

kiedy partner celowo nie płaci alimentów; bez wiedzy współmałżonka zaciąga 

kredyty czy przywłaszcza środki przeznaczone na utrzymanie rodziny, co często 

dzieje się w rodzinach patologicznych, gdzie w grę wchodzi uzależnienie od 

alkoholu albo narkotyków.  Przemoc ekonomiczna to rodzaj przemocy psychicznej. 

Skutkiem mogą być zaburzenia nerwicowe, depresja, obniżenie poczucia własnej 

wartości. Sprawcy przemocy ekonomicznej często utwierdzają swoje ofiary           

w przekonaniu, że są nic nie warte; kontrolują wydatki, straszą; że bez nich druga 

połowa nie da sobie rady. Jeśli na przykład kobieta w ogóle nie zarabia, gdyż 
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zajmuje się dziećmi  i domem, a jednocześnie ma długą przerwę zawodową, to 

może pogłębić się jej przekonanie, że nie poradzi sobie na rynku pracy. Sprawcami 

przemocy ekonomicznej najczęściej są osoby z dużą potrzebą poczucia władzy i 

sprawowania kontroli nad innymi.  

Przyczyny, skutki, fazy przemocy 

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem jak i przyczyna dysfunkcji         

w rodzinie i należy ja zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej 

szkodliwości społecznej. Mimo, że przemoc zawsze pojawia się w relacjach 

międzyludzkich dopiero od niedawna mówi się o tym zjawisku znacznie więcej 

oraz podejmuje różnorodne działania mające na celu zapobieganie jej. Osoby 

doświadczające przemocy coraz częściej obejmowane są kompleksową opieką,     

są coraz bardziej świadome swoich praw i możliwości zmiany sytuacji życiowej. 

Aby skutecznie zatrzymać przemoc i zapobiegać jej zjawisku w domach, należy 

objąć pomocą również osoby stosujące przemoc. Z danych ,, Niebieskiej linii: 

wynika, że sprawcami przemocy w 96%  są mężczyźni. Pochodzą oni z rodzin 

gdzie występowała agresja i przemoc, której zazwyczaj byli ofiarami. Sprawcy 

pozostający w kręgu zachowań destrukcyjnych, które często przechodzą              

z pokolenia na pokolenie nie zdaja sobie sprawy z konieczności sięgnięcia po 

pomoc. Dlatego niezbędne jest objęcie ich specjalistycznymi programami 

terapeutycznymi. 

Statystyki mówią, że w przeważającej większości ofiarami przemocy              

są kobiety( 95%) lub dzieci. W nielicznych przypadkach zdarza się, że ofiarą bywa 

mężczyzna. Statystyki te nie są jednak dokładne i nie oddają wielkość problemu. 

Jest to często problem zamknięty w czterech ścianach domu i ciche tragedie 

osób, które samotnie dźwigają cierpienie swojej rodziny. 

Doświadczanie przemocy wykształca poczucie winy, nieprawidłowy obraz 

samego siebie, zaniżona samoocenę i bezradność. Uczy też nieprawidłowych 

wzorców zachowań, które zostają przyjęte za normę, skąd też w wielu rodzinach 

przemoc to zjawisko wielopokoleniowe.  
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Rodzina, w której występuje przemoc nie zaspokaja podstawowych potrzeb 

psychicznych a często i bytowych dziecka. Dzieci z takich rodzin, często 

wychowywane przez bezradne matki, zaczynają mieć problemy z prawidłowym 

funkcjonowaniem społecznym. Drastycznym i często jedynym sposobem zmiany 

sytuacji jest umieszczenie ich   w środowisku zastępczym- domu dziecka lub 

rodzinie zastępczej. 

Badania wykazały, że związki, w których kobiety doznają przemocy fizycznej 

ze strony swoich partnerów przechodzą przez trzy fazy powtarzającego się cyklu. 

1. Faza narastania napięcia 

W tej fazie partner jest napięty, stale poirytowany. Każdy drobiazg 

wywołuje jego złość, często robi awanturę. Poniża swoją partnerkę 

poprawiając swoje samopoczucie. Prowokuje kłótnie i staje się coraz 

bardziej niebezpieczny. Sprawia wrażenie, że nie panuje nad swoim 

gniewem. Ofiara stara się opanować sytuację, uspakaja sprawcę, spełnia 

wszystkie zachcianki, wywiązuje się ze wszystkich obowiązków. Często 

przeprasza sprawcę. Ciągle zastanawia się nad tym, co zrobić, aby 

poprawić mu humor. Niektóre kobiety w tej fazie maja różne dolegliwości 

tj. ból brzucha, głowy, bezsenność, utratę apetytu. Inne wpadają               

w apatię, tracą energie do życia lub staja się niespokojne i nerwowe. Jest 

to wynik narastania napięcia, które po pewnym czasie staje się nie do 

zniesienia. Ofiara nie jest w stanie nic zrobić, aby uniknąć kolejnej fazy 

przemocy i zaczyna się czuć odpowiedzialna za zachowanie sprawcy. 

2. Faza gwałtownej przemocy 

W tej fazie występuje wybuch agresji. Partner staje się gwałtowny. Wpada        

w szał i wyładowuje swoje emocje. Eksplozję wywołuje zazwyczaj jakiś 

drobiazg. Kat znajduje w zachowaniu ofiary jakiś pretekst dla siebie            

i wywołuje awanturę używając poza przemocą fizyczna również innych jej 

form.  Ofiara zazwyczaj jest bezradna. Po zakończeniu wybuchu przemocy 

kobieta zazwyczaj jest w stanie szoku. Nie może uwierzyć, że to się 

naprawdę stało. Kobieta stara się zrobić wszystko żeby uspokoić sprawcę     
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i chronić siebie. W tej fazie ofiara najczęściej szuka pomocy i jednocześnie 

odczuwa wstyd i przerażenie. 

3. Faza miodowego miesiąca 

Gdy sprawca wyładował swoją złość i wie, że posunął się za daleko nagle 

staje się inna osobą. Okazuje skruchę i miłość. Szczerze żałuje za to, co 

zrobił i obiecuje, że  to się nigdy nie powtórzy. Zachowuje się tak 

zwłaszcza w przypadku, gdy ofiara ujawni prawdę na zewnątrz. Sprawca 

stara się znaleźć wytłumaczenie dla tego, co zrobił  i przekonuje ofiarę, że 

to był jednorazowy, wyjątkowy incydent, który już się nigdy nie zdarzy. 

Okazuje przy tym ciepło i miłość. Staje się znowu podobny do tego, jak był 

na początku znajomości. Przynosi kwiaty, prezenty, zachowuje się tak 

jakby przemoc nigdy nie mała miejsca. Rozmawia z ofiarą dzieli się swoimi 

przeżyciami obiecuje, że nigdy już jej nie skrzywdzi. Dba o ofiarę, spędza z 

nią czas. Sprawca  i ofiara zachowują się jak świeżo zakochana para. 

Ofiara zaczyna wierzyć w to, że partner się zmienił i że przemoc była 

jedynie incydentem. Czuje się kochana, myśli, że jest dla niego ważna i 

znowu go kocha. Niestety faza ta mija i znowu rozpoczyna się faza 

narastania napięcia. 

Prawdziwe zagrożenie, jakie niesie ze sobą faza miodowego miesiąca jest 

związane z tym, że przemoc w następnym cyklu jest zazwyczaj 

gwałtowniejsza. 

        Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:  

1. Jest intencjonalna 

Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie                       

i podporządkowanie ofiary. 

2. Siły są nierównomierne  

W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a 

sprawca silniejszy. 

3. Narusza prawa i dobra osobiste 

Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. 

prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd. 
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4. Powoduje cierpienie i ból 

 Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.  Doświadczanie 

bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony 

 

Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem. 

 

  Kwestię przemocy w rodzinach rozwiązuje się w oparciu o procedury 

Niebieskiej Karty. Obejmuje ona szereg działań pracowników socjalnych, policji oraz 

wielu instytucji na rzecz ofiar przemocy. Kadra pracowników socjalnych nieustannie 

podnosi swoje kwalifikacje celem jak najskuteczniejszego przeciwdziałania 

przemocy w rodzinach. 
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Ilość wszczętych spraw w ramach Niebieskiej Karty 

 
 

Tabela Nr 7. Ilość wszczętych spraw w ramach Niebieskiej Karty-Archiwum MOPS w  Prószkowie-
Sprawozdania 
 

 

 
rok 

 
Ilość wszczętych 

spraw 

 
Ilość dzieci doznających 

przemocy 
 
 

2005 

 
 

6 

 
 

13 
 
 

2006 
 

 
 

8 
 

 
 
 

15 
 
 

2007 
 
 

 
 

12 
 

 
 

21 

 
2008 

 
8 

 
11 

 
2009 

 
6 

 
13 

 
2010 

 
2 

 
3 

2011 8                        8 

2012 3 
 

3 
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 Zespół interdyscyplinarny, jako forma przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

Podstawą prawną działalności zespołów interdyscyplinarnych jest ustawa         
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie orz rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury ,, Niebieskie 
Karty” oraz wzorów formularza  ,, Niebieskie Karty”. 

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej  pomocy                      
w szczególności w formie:  

1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, 
zawodowego i rodzinnego,  

2) interwencji kryzysowej i wsparcia, 

3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem przez uniemożliwienie osobom 
stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami 
rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby 
pokrzywdzonej, 

4) zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia                        
w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała 
związanych z użyciem przemocy oraz wydawania zaświadczenia lekarskiego w tym 
przedmiocie, 

6) zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu 
prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy              
w uzyskaniu mieszkania. 

Do zadań własnych gminy  należy w szczególności tworzenie gminnego 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: 

• Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy        

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

• Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy                 

w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie 

• Zapewnienie osobą dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

wsparcia, 
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• Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie                            
w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. 

Zespół interdyscyplinarny tworzy wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 

 W skład zespołu wchodzą przedstawiciele; 

• jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, 

• policji, 

•  oświaty, 

• ochrony zdrowia, 

• organizacji pozarządowych. 

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sadowi. 

Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od 
potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres Nr 2 

Ośrodek Pomocy 

       Społecznej 

Punkt interwencji 

kryzysowej 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Placówki 

oświatowe 

Poradnia terapii 

uzależnień 

Organizacja 

pozarządowa 

Sąd/Kuratorzy Policja 

Rodzina                            

z problemem 

przemocy 
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Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie  porozumień zawartych między 

wójtem, burmistrzem, prezydentem a podmiotami wymienionymi w ustawie. Zespół 

interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz 

specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w szczególności przez: 

• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie 

• podejmowanie działań w środowisku dotkniętym przemocą 

• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą 

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym 

•  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc 

Podejmowanie interwencji w środowisku odbywa się w oparciu o procedurę                 

,, Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.  

Jednym z warunków skutecznej procedury jest czas reakcji, liczony od momentu 

stwierdzenia istnienia podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie do podjęcia 

działań w celu ochrony praw osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że doznaje 

przemocy w rodzinie. 

Funkcja zespołu interdyscyplinarnego w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Prószkowie 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy to dokument, którego zadaniem jest wprowadzenie w życie działań 

mających na celu udzielenie pomocy ofiarom przemocy a także podejmowanie 

działań wobec sprawcy oraz zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na zjawisko 

przemocy w rodzinie.  Program wyznacza główne kierunki działania zespołu 

interdyscyplinarnego. Przemoc domowa rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie       
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i szkodliwe. Program skierowany jest do ofiar przemocy, sprawców oraz świadków 

przemocy w rodzinie.  

Zasoby Gminy Prószków  w zakresie przeciwdziałania przemocy: 

• Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

• Punkt konsultacyjny w Prószkowie, 

•  Komisariat Policji, 

• Placówki oświatowe, 

• Placówki ochrony zdrowia, 

• Organizacje pozarządowe, 

•  Sołtysi i rady sołeckie. 

Do chwili obecnej problemami związanymi z przemocą zajmowali się głównie 

pracownicy socjalni, policjanci oraz członkowie komisji alkoholowej. Znowelizowana 

ustawa o przeciwdziałaniu przemocy rozszerzyła krąg osób zajmujących się taką 

problematyką o przedstawicieli oświaty, kuratorów, służby zdrowia oraz organizacji 

pozarządowych. 
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 Mocnymi stronami Gminy są: dobrze przygotowana i stale doskonaląca 

umiejętności kadra, znajomość problemu i dobrze działające służby zajmujące się 

profilaktyką, dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi, poparcie działań        

i współpraca z samorządem gminy. Do słabych stron natomiast należą: 

niewystarczająca struktura socjalna gminy, brak wypracowanych systemów 

wspomagania działań profilaktycznych, brak spójnego systemu współpracy pomiędzy 

podmiotami działającymi na rzecz rodzin zagrożonych przemocą ( prokuratura, 

policja, sądy, pomoc społeczna). Do zagrożeń przy realizacji programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Prószków można zaliczyć negatywne 

wzorce zachowań społecznych, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

problemy alkoholowe członków rodzin oraz niewystarczającą świadomość istoty 

problemu. Celem głównym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

zwiększenie dostępności  i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar 

przemocy w rodzinie.  

Cel ten jest realizowany poprzez realizację zadań takich jak: 

• edukacja dzieci i młodzieży w zakresie psychologii konfliktów, sposobów 

radzenia sobie ze stresem, zajęcia pozaszkolne 

•  edukacje przedmałżeńską 

• udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą                    

i pozostającym w rodzinie 

• ochrona przed dalszym krzywdzeniem przez sprawcą 

• udzielenie wsparcia osobom dotkniętym przemocą i zmuszonym do 

opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania 

• działania realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki                                      

i rozwiązywania problemów alkoholowych 

• działania edukacyjne 

Przewidywanym efektem realizacji programu jest zmiana postaw społecznych 

wobec zjawiska przemocy, spadek liczby przypadków przemocy oraz niwelowanie jej 

skutków. 
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 Realizacja działań zespołu interdyscyplinarnego na podstawie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie 

Zespół interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów, którzy współpracują ze 

sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoja wiedzę, umiejętności oraz 

możliwości instytucji, które reprezentują, zapewniając skuteczna reagowanie na 

przemoc. 

Do końca 2011r. w woj. Opolskim powstało 68 zespołów interdyscyplinarnych. 

• 8 zespołów powołano przed 2011r. 

• 60 zespołów w 2011r. 

• 3 zespoły powołano dopiero w 2012r 

Zespoły liczyły 662 członków. Przewodniczącymi zespołów są w 70% 

pracownicy ośrodków pomocy.  Kuratorzy sądowi wchodzą w skład 51 natomiast 

prokuratorzy-8 zespołów interdyscyplinarnych.  

 Na 388 niebieskich kart do zespołów najwięcej wpływa z policji (77.6%) 

Następnie z pomocy społecznej (20,1%), 1% z gminnych Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz po 0,3% z oświaty oraz ochrony zdrowia. 

Na 68 zespołów: 51 realizowało zadania wynikające z programu 

przeciwdziałania przemocy natomiast 17 nie realizowało tego zadania z powodu 

braku środków (6 zespołów), braku programu (5 zespołów), braku czasu             

( 1 zespół) oraz nie zrozumienia istoty zadania ( 5 zespołów). 

Na 68 zespołów: 45 realizowało zadania informacyjno-edukacyjne np. akcje 

informacyjne, zajęcia wychowawcze, szkolenia pracowników) natomiast 23 nie 

realizowało tego zadania z powodu braku środków ( 3 zespoły), nie zrozumienia 

istoty zadania ( 17 zespołów) innych ( 3 zespoły). Na 68 zespołów: 15 realizowało 

zadania diagnozujące. 53 Zespoły (78%) nie realizowało tego zadania z powodu 

krótkiego okresu działania, braku środków oraz nie zrozumienia istoty zadania.  

Zespoły interdyscyplinarne skupiają się na realizacji procedury, odsuwając na 

bok działania diagnostyczne i informacyjno-edukacyjne.   
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96% gmin w woj. Opolskim  zrealizowało do końca 2011r. obowiązek 

powołania zespołów interdyscyplinarnych. 

Gminny Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy        

w rodzinie w Gminie Prószków został powołany zarządzeniem Nr 36/2011 

Burmistrza  Prószkowa  z dnia 13 maja 2011r.  

Działa on w oparciu o: 

•  ustawę o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Dz. U  Nr.125 poz.842/ 

•  uchwałę Nr XLIV/389/2010 rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 

2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych zasad jego funkcjonowania 

•  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Podstawą prawną działalności zespołu interdyscyplinarnego jest ustawa z 29 

lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy, która nałożyła na gminy obowiązek 

tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy. Zespół interdyscyplinarny 

to grupa profesjonalistów, która współpracuje ze sobą łącząc swoją wiedzę, 

umiejętności i możliwości instytucji które reprezentują, zapewniając skuteczną reakcj 

na przemoc. Zespół realizuje działania określone w gminnym programie 

przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

Zadaniem zespołu jest koordynacja działań podmiotów oraz specjalistów        

w zakresie przeciwdziałania przemocy poprzez diagnozę problemu, podejmowanie 

działań w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji                

o instytucjach udzielających pomocy w środowisku lokalnym. 

Trudności jakie pojawiają się przy realizacji zadań wynikają często z postawy 

pasywnej ofiar, niechęci do ujawniania własnych sytuacji życiowych, braku zaufania 

do instytucji, obawy przed sprawcą. Gmina posiada również ubogą ofertę pomocową 

wynikająca z braku placówek pomocowych oraz dostępu do specjalistów.  

Przeszkodą bywają również niespójne przepisy prawa, które zawierają długie                    

i skomplikowane procedury nie dostosowane do rzeczywistości. Nieodzowna jest więc 

profilaktyka oraz edukacja skierowana do ogółu społeczeństwa jak również szkolenia 
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dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, gdyż działania te wymagają 

szczególnej wiedzy na temat zjawiska oraz dobrej znajomości środowiska oraz 

własnych zasobów. 
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1.10 ZDROWIE 

Światowa organizacja zdrowia  w swej konstytucji z 1946 r. określiła zdrowie 

jako stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko 

całkowity brak choroby czy kalectwa. W ostatnich latach definicja ta została 

uzupełniona o sprawność do prowadzenia produktywnego życia społecznego              

i ekonomicznego a także wymiar duchowy. Według światowej Organizacji Zdrowia na 

zdrowie indywidualne i zdrowie zbiorowości wpływa wiele czynników. Są to głównie 

czynniki otaczające, czynniki genetyczne, warunki ekonomiczne, poziom 

wykształcenia, stosunki międzyludzkie w bliskim otoczeniu oraz rodzinie.                  

W mniejszym stopniu jest to dostępność i korzystanie z opieki zdrowotnej. Występują 

cztery czynniki wpływające na stan zdrowia człowieka. Są to: biologia, środowisko, 

styl życia, oraz opieka zdrowotna. Zdrowie można więc zachować i polepszyć nie 

tylko dzięki zastosowaniu zaawansowanej nauki o zdrowiu i opiece zdrowotnej, ale 

także poprzez wybór prawidłowego stylu życia.   

Utrzymanie dobrego stanu zdrowia jest złożonym procesem a czynnikami, 

które wpływającymi na dobry stan zdrowia są emocje, kondycja fizyczna oraz 

funkcjonowanie w społeczeństwie. 

 Według Światowej Organizacji Zdrowia ochrona zdrowia obejmuje wszelkie 

działania mające na celu promowanie zdrowia, do których zalicza się środki 

zapobiegawcze, łagodzące i lecznicze , stosowane nie tylko w stosunku do jednostek,      

ale także w stosunku do populacji. Świadczenie takich usług stanowi o systemie 

opieki zdrowotnej.  

Celem zdrowia publicznego jest zapobieganie chorobom a nie ich leczenie 

poprzez obserwacje przypadków i promocje zdrowych zachowań. 

Szczepienia, programy profilaktyczne realizowanie przez różne instytucje są 

przykładem środków zapobiegawczych.  

Na terenie Gminy funkcjonują 2 NZOZ tj. ,,Remedia” oraz ,,Domed”.              

W  Poradniach Ogólnych NZOZ ,,Domed ” jest zatrudnionych 4 lekarzy ( 3 

specjalistów chorób wewnętrznych, 1 w trakcie specjalizacji ). W poradniach 
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dziecięcych przyjmuje 4 lekarzy (3 specjalistów chorób dziecięcych oraz 1 w trakcie 

specjalizacji). 

Pacjenci mogą korzystać z trzech Ośrodków Zdrowia: 

1) w Zimnicach Wielkich, ul. Szkolna 2, gdzie zlokalizowana jest Poradnia Ogólna, 

Poradnia Dziecięca, Centrum Stomatologiczne, Gabinet Fizykoterapii oraz 

Poradnie Specjalistyczne zakontraktowane przez NFZ, tj.: Poradnia 

Okulistyczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, 

Poradnia Psychologiczna oraz Poradnia Ginekologiczna. W Ośrodku tym jest 

także możliwość skorzystania odpłatnie z konsultacji Specjalisty Ortopedii         

i rehabilitacji medycznej, Specjalisty Kardiologa oraz Specjalisty Laryngologa. 

Na terenie Ośrodka działa apteka „ Na Szkolnej ”. 

2) w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 2, gdzie zlokalizowana jest Poradnia Ogólna 

oraz Poradnia Dziecięca. Na terenie Ośrodka działa także Gabinet 

Stomatologiczny z usługami zakontraktowanymi przez NFZ.  Pacjenci mogą 

także skorzystać odpłatnie z konsultacji Specjalisty Urologa oraz Specjalisty 

Ginekologa. W obu w/w Ośrodkach istnieje możliwość odpłatnego wykonania 

badań kandydatów na kierowców. 

      3)   w Winowie, ul. Ligudy 6, gdzie zlokalizowana jest Poradnia Ogólna. 

 W w/w ośrodkach pobiera się materiał do badań laboratoryjnych                    

3 x w tygodniu (pn, wt i czw). W pilnych przypadkach pacjenci mogą wykonać 

badania laboratoryjne codziennie w punktach pobrań krwi Laboratorium LOMA          

w Opolu.  Oprócz badań refundowanych przez NFZ możliwe jest także wykonywanie 

badań odpłatnych. 

 Pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.         

W godzinach 18.00 do 8.00 oraz w dni wolne od pracy chorzy mogą skorzystać 

nieodpłatnie w ramach kontraktu  NFZ z Pomocy Nocnej i Świątecznej  w NZOZ 

Medyk sp.zoo w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4. 

W przypadkach uzasadnionych medycznie istnieje możliwość: 

- konsultacji z lekarzem w ramach wizyt domowych w wyznaczonych godzinach, 
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- transportu medycznego do szpitala, poradni specjalistycznych czy na badania 

diagnostyczne. 

Transport medyczny realizowany jest w ramach kontraktu NFZ przez NZOZ J. Cieluch 

i wspólnicy sj. Ośrodek Zdrowia w Graczach. 

 W Poradniach Ogólnych oraz Dziecięcych realizowane są następujące zadania: 

- diagnostyka i leczenie chorób ostrych i przewlekłych, 

- profilaktyka chorób, w tym szczepienia ochronne, m. in. p/grypie, p/wzw B, 

p/pneumokokom oraz pełny zakres szczepień zalecanych w wieku dziecięcym ( jeśli 

nie istnieją przyczyny medyczne odraczania terminu szczepienia populacja dziecięca 

przynależna do NZOZ „ Domed ” wyszczepiana jest w 100% ). 

W populacji osób dorosłych pacjenci dorośli ( 19 – 59 r.ż.) zgłaszają się 

najczęściej z powodu ostrych chorób zakaźnych górnych i dolnych dróg 

oddechowych, wśród chorób przewlekłych dominują nadciśnienie tętnicze oraz 

cukrzyca t. 2.  

Osoby wieku starszego ( 60-79 r.ż. ) i podeszłego ( > 80 r.ż.) wymagają najczęściej 

leczenia schorzeń przewlekłych, tj. nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2, 

przewlekłej niewydolności krążenia, choroby niedokrwiennej serca oraz choroby 

zwyrodnieniowej stawów. W tej grupie chorych najczęściej rozpoznawane są choroby 

nowotworowe: jelita grubego, prostaty i płuc.  

 W populacji dziecięcej najczęściej przyczyną zgłoszenia się do Poradni (poza 

szczepieniami okresowymi i bilansami zdrowia) są ostre infekcje układu 

oddechowego. Wśród chorób przewlekłych dominują schorzenia alergiczne, m.in. 

astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa i atopowe zapalenie skóry. Schorzenia 

nowotworowe w tej grupie chorych rozpoznaje się sporadycznie, wówczas najczęściej 

są to choroby układu krwiotwórczego.  

W celu ochrony zdrowia Gmina realizuje program wieloletni ,, Pomoc państwa        

w zakresie dożywiania”.  Celem programu jest: 

- wspieranie Gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym                    
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w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem 

bezrobocia i ze środowisk wiejskich 

- długofalowe działania w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez 

ograniczanie zjawiska niedożywienia 

- upowszechnianie zdrowego stylu życia 

-poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach 

- rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

dzieci i młodzieży 

  W ramach programu są realizowane działania w szczególności dotyczące 

zapewnienia dożywiania dzieciom do 7 roku życia, młodzieży oraz osobom dorosłym 

znajdującym się w sytuacjach o których mowa w art.7 ustawy o pomocy społecznej   

a w szczególności osobom samotnym, niepełnosprawnym, chorym oraz w podeszłym 

wieku. Pomoc udzielana jest w formie posiłku a gdy jest to niemożliwe- świadczenia 

pieniężnego na zakup żywności.  

  Problemy dotyczące poprawy stanu zdrowia, ograniczenia zjawiska 

niedożywienia, upowszechniania zdrowego stylu życia oraz walkę z otyłością gmina 

realizuje poprzez udział w programach min. Tj.:,, Trzymaj formę:, ,, Szkoła 

promująca zdrowie”,,, Akademia Aƣufresh”, ,,Owoce w szkole”, ,,Przeciwdziałanie 

wadom postawy dzieci i młodzieży”, ,, Szklanka mleka”, ,, Żyj smacznie, żyj zdrowo”, 

,, Kubusiowi przyjaciele natury” itp. 

 W gminie brak jest placówki typu bar, stołówka jadłodajnia w której można 

byłoby zapewnić posiłki dorosłym. 

W 2012r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program udzielając pomocy 

finansowej oraz rzeczowej obejmując programem wieloletnim,, Pomoc Państwa w 

zakresie dożywiania”  45 dzieci,  którym przyznano posiłki w stołówkach szkolnych i 

przedszkolnych oraz 40 rodzin którym udzielono świadczenia pieniężnego na zakup 

żywności.  
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MOPS, OKIS, szkoły oraz przedszkola organizują ponadto szereg imprez promujących 

zdrowy styl życia oraz racjonalne odżywianie. 

Na terenie gminy funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób 

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle somatycznie chorych        

(kobiet i mężczyzn). DPS zapewnia profesjonalną opiekę pielęgniarska i lekarską oraz 

dostęp do zabiegów rehabilitacyjnych i warsztatów terapii zajęciowej. Głównym 

zadaniem domów pomocy jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych. Do domów 

pomocy społecznej mogą być kierowane osoby, które z uwagi na stan zdrowia, wiek, 

sytuacje życiowa, warunki rodzinne, mieszkaniowe itp. kwalifikują się do korzystania 

z tej formy pomocy. W Prószkowie funkcjonują 2 apteki. Na terenie gminy działa 

stacja opieki Caritas w Przysieczy, która świadczy pomoc w zakresie usług 

pielęgniarskich i rehabilitacyjnych.                                                   
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1.11 STAROŚĆ 

 O tym, że starość jest nieunikniona wie każdy z nas, starzejemy się wszyscy. 

Starość- zależnie od jednostki, od społeczeństwa- przebiega w różny sposób, ma 

różne oblicza. Starość nie powinna być utożsamiana z chorobą, ponieważ jest etapem 

rozwoju osobistego następującym po okresie dojrzałości. W przeszłości utożsamiano 

starzenie się z pojawiającą się i stopniowo postępującą niewydolnością ważnych dla 

życia narządów. 

 Starzenie się ma ogromne znaczenie indywidualne i społeczne, gdyż zbliża 

człowieka do okresu starości. Starzenie się oznacza stopniowe zmniejszenia rezerwy 

czynnościowej narządów, które zmniejszają możliwości zachowania równowagi 

wewnątrzustrojowej. Jest to proces ciągły i nieodwracalny. 

 Granice starości są bardzo płynne a sam proces starzenia się przebiega 

etapami.  Na początku jest etap starzenia się społecznego, dopiero później następuje 

starzenie się fizyczne. Starzenie zależy od sposobu i warunków życia. Odmiennie 

będzie przebiegało u mężczyzn i kobiet, inaczej na wsi i w mieście. Do najczęściej 

spotykanych zalicza się cztery okresy starości: 

• 60-69 lat: wiek początkowej starości; 

• 70-74 lata: wiek przejściowy między początkową starością a wiekiem 

ograniczonej sprawności fizycznej i umysłowej; 

• 75-84 lata: wiek zaawansowanej starości; 

• 85 lat i więcej: niedołężna starość. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), za początek starości uznaje 60-ąty 

rok życia. Wyróżnia w niej trzy zasadnicze etapy: 

• Od 60-75 roku życia: wiek podeszły tzw. wczesna starość; 

• Od 75-90 rok życia: wiek starczy tzw. późna starość; 

• 90 rok życia i powyżej: wiek sędziwy tzw. długowieczność. 

 

Starość ma różne oblicza- może być aktywna, pogodna, dająca satysfakcję lub 

uciążliwa, męcząca, straszna. Proces starzenia się człowieka uzależniony jest            

w znacznym stopniu od sytuacji społecznej i warunków życiowych, w jakich dana 

osoba się znalazła.   Do ważnych zmian w życiu społecznym każdej osoby należy 

przejście na emeryturę, które jest związane ze zmianą trybu życia, z budowaniem 
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nowych relacji z rodziną, ze znajomymi i szeroko rozumianym społeczeństwem. 

Tworzy się zatem nowy model funkcjonowania człowieka związany z wycofaniem się 

z pewnych obszarów życia zawodowego, co umożliwia podjęcie większej aktywności 

na polu rodzinnym, lub w innych dziedzinach życia.  

 Starość jest kolejnym okresem życia człowieka, w którym człowiek ma do 

wypełnienia wiele zadań, na przykład przekserowanie energii na nowe role i formy 

aktywności, rozwój stosunku do śmierci, akceptację własnego życia. Aby móc się 

jednak z tych zadań wywiązać, osoby w starszym wieku powinny najpierw 

odpowiednio przystosować się do własnej starości. Nie jest to zapewne łatwe 

zadanie, ponieważ napotykają na swojej drodze problemy z którymi muszą sobie 

poradzić. Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć: 

        -Samotność spowodowana śmiercią współmałżonka, przyjaciół oraz znajomych 

i stosunkowo często towarzyszące osobom w starszym wieku poczucie osamotnienia 

w przypadku rozluźnienia więzi rodzinnych; 

 -Utratę sprawności fizycznej i psychicznej, co łączy się z mniejszą szybkością     

i siłą, kłopotami z widzeniem i słyszeniem, uszkodzeniem zmysłów smaku, węchu      

a także obniżeniem podstawowych zdolności poznawczych i wykonawczych: 

-Brak wystarczających zasobów finansowych, mała samodzielność i brak 

należytej opieki ze strony bliskich i oddawanie ich do domu opieki lub 

trzymanie ich w domu tylko ze względu na rentę, którą im zabierają; 

-Poczucie niepełnowartościowości związanej z przejściem na emeryturę, utratą 

roli zawodowej i prestiżu społecznego; 

-Utrata zdrowia i przeżywanie chorób przewlekłych co często stanowi źródło 

cierpienia zarówno fizycznego jak i psychicznego a także problem 

uświadomienia sobie nadchodzącej śmierci. 

Jedną z podstawowych instytucji służących osobom starszym jest Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Celem głównym takiego ośrodka jest dążenie do jak 

największej samodzielności jej podopiecznych i ich aktywizacja                     

w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy jakości własnego życia,  
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 biorąc pod uwagę generalną zasadę pomocy starszym ludziom, która mówi      

o tym, że możliwie jak najdłużej człowiek starszy powinien być w swoim 

dotychczasowym, rodzinnym, czyli dobrze mu znanym środowisku.  

 

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 
                                                                                                        

  2010 2011 2012 Prognoza  na rok 
2013 

Liczba osób 99 11 17 15 18 

Liczba świadczeń 100 111 142 155 180 

USŁUGI OPIEKU ŃCZE OGÓŁEM 
 

Liczba osób 102 40 48 58 68 

Liczba świadczeń 103                     17 516 17 796 19 799 23 100 

Tabela Nr 8.  Osoby korzystające z pomocy w formie umieszczenia w DPS oraz w formie usług 
opiekuńczych- sprawozdanie z oceny zasobów za 2012r. 

  Dzięki pomocy środowiskowej, wiele osób starszych może uniknąć pobytu w 

Domu Pomocy Społecznej, które często traktują jako zło konieczne. W sytuacji kiedy 

starsi są przewlekle somatycznie chorzy, upośledzeni umysłowo, psychicznie chorzy 

lub gdy ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację rodzinną nie potrafią 

samodzielnie funkcjonować i nie można zapewnić im należytej opieki w miejscu 

zamieszkania, wówczas są kierowani do Domu Pomocy Społecznej.  

 Domy Pomocy Społecznej świadczą całodobową pomoc. Prowadzą różne 

zajęcia terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości mieszkańców,                

a niezbędne dla utrzymania ich w maksymalnej sprawności. Zapewniają również 

wsparcie w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej, zabezpieczenia potrzeb 

socjalno-bytowych i opieki duszpasterskiej.  

 Ludzie starsi objęci systemem pomocy społecznej korzystają najczęściej          

z pomocy w formie usług opiekuńczych. Wyżej zamieszczona tabela przedstawia 

wzrost liczby osób korzystających z takiej formy pomocy jakimi są usługi opiekuńcze 

w MOPS w Prószkowie.  

 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prószków 2014-2020 
 

 

 

79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W
y
k
W
y
k
Wykres Nr 4  Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych- dane pochodzą ze 
sprawozdań MPiPS 2012  tut. Ośrodka 

 
 
 

 
 
Źródło: Dane statystyczne Urzędu Miejskiego w Prószkowie 
 

 

2010 2011 2012

40

48

58

Liczba osób

Liczba osób



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prószków 2014-2020 
 

 

 

80 

 

1.12 PRACA SOCJALNA 

Przyczyna trudnej sytuacji życiowej i materialnej znacznej kategorii klientów 

pomocy społecznej jest bezrobocie oraz niezaradność życiowa. Idące za nim ubóstwo 

wywołuje pewne negatywne skutki. Wśród nich wymienić należy izolację tych osób          

od reszty społeczeństwa. 

 Poza przyznawaniem zasiłków pieniężnych jedną z głównych funkcji pomocy 

społecznej jest praca socjalna. Podmiotem jej działania są osoby i rodziny, których 

sytuacja odbiega od oczekiwań i norm społecznych. 

  Praca socjalna zawsze musi uwzględniać fakt, że człowiek żyje w określonej 

społeczności. Wpływa ona na jego zachowania i możliwości radzenia sobie z 

problemami. Z tego tez faktu wynika konieczność zapobiegania izolacji jednostek 

wobec otoczenia gdyż, może ona prowadzić do poczucia obcości we własnym 

środowisku a w konsekwencji do ucieczki w świat przestępczości, alkoholu i innych 

form patologii. 

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności: 

- Dokonywanie analizy i oceny zjawisk które powodują zapotrzebowanie na 

świadczenia   z pomocy społecznej  

- Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw 

życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać 

problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej 

- Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa 

dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe 

instytucje państwowe, samorządowej organizacje pozarządowe oraz wspieranie                

w uzyskaniu pomocy 

- Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej 
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- Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych                   

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk 

społecznych 

- Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania              

i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie 

skutków ubóstwa 

 Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany kierować się 

zasadami etyki zawodowej.  Kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, 

poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia. 

W 2012r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał  pomocy w formie pracy 

socjalnej, która polegała m.in. na: 

- poradnictwie prawnym - np. załatwianiu spraw dotyczących: separacji, rozwodów,    

alimentów, rodzin zastępczych, leczeniu odwykowemu, uzyskania ulg dla osób 

niepełnosprawnych w PCPR oraz PEFRON 

- pozyskiwaniu miejsc w domach pomocy społecznej oraz zakładach opiekuńczo 

leczniczych, hospicjach, schroniskach, noclegowniach dla osób wymagających 

umieszczenia w tych placówkach 

- współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych w celu ustalenia pomocy dla 

umieszczonej tam przez Ośrodek w 2012r. osoby bezdomnej – pomoc w załatwianiu 

formalności związanych z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności oraz prawa 

do zasiłku stałego 

- kierowaniu i udzielaniu pomocy w dopełnieniu formalności /kompletowanie 

dokumentów/ celem uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności  

- pomocy w otrzymywaniu dofinansowania ze środków PEFRON na leki, pampersy, 

sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze 

- monitorowaniu sytuacji u rodzin niezaradnych życiowo, ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzin wielodzietnych oraz niepełnych – monitorowano sytuację 

rodzin, którym udzielano na bieżąco wsparcia 
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-   utrzymywanie stałego kontaktu  z osobami chorymi na schizofrenię . 

 

 NIEKONWENCJONALNE METODY POMOCY OSOBOM I RODZINOM 

Ośrodek z inicjatywy pracowników socjalnych organizował w 2012r. 

niekonwencjonalne sposoby pomocy osobom i rodzinom, do których należało m.in.: 

1. Z okazji Świąt Wielkanocy oraz Bożego Narodzenia pracownicy socjalni 

pozyskali od sponsorów drobne upominki z których zrobiono prezenty dla 

podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych.  

2. Zorganizowano letni piknik ,, Bezpieczne wakacje”. Uczestniczyło w nim około 

50 osób/ dzieci z rodzicami/ na piknik został zaproszony terapeuta ds. 

uzależnień, który przeprowadził warsztaty na temat profilaktyki, wychowania 

bez przemocy oraz przeciwdziałania uzależnieniom. Dzieci podczas pikniku 

miały okazje uczestniczenia w wielu konkursach a imprezę zakończyło wspólne 

grillowanie.  

3. Wraz z Ośrodkiem Kultury i Sportu zorganizowano imprezę  Mikołajkową dla 

dzieci podopiecznych Ośrodka, podczas której rozdano  paczki. Dzieci wraz z 

rodzicami wspólnie  bawili się, biorąc udział w specjalnie przygotowanym 

programie artystycznym. 

4. MOPS zorganizował profesjonalny program profilaktyczny dla uczniów szkół 

gimnazjalnych z terenu gminy w którym uczestniczyło około 150 uczniów. 

Program dotyczył zgubnego wpływu używek na organizm człowieka.  

5. Utworzono ,,Klub Pracy” w którym pracownicy socjalni pozyskują aktualne 

oferty pracy, rozmawiają z podopiecznymi korzystającymi z pomocy społecznej 

z powodu bezrobocia, motywują do podjęcia działań zmierzających do zmiany 

sytuacji osobistej 

6. Pozyskano od sponsorów drobne upominki, / witaminy, środki opatrunkowe, 

słodycze/ które wręczono wraz z życzeniami starszym podopiecznym z okazji ,, 

Międzynarodowego Dnia osób starszych” 
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7. Pozyskano darczyńcę laptopa, który następnie przekazano osobie 

niepełnosprawnej z terenu gminy. 

8. Opracowano informator Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie 

w którym zawarto wszelkie informacje dotyczące form pomocy oraz zadań 

realizowanych przez Ośrodek. Działania te zostały podjęte w celu dostarczenia 

wiedzy o możliwościach i formach pomocy oraz dotarcia do osób 

potrzebujących wsparcia. 

9. Rozpowszechniano ulotki, plakaty o tematyce profilaktycznej, wychowawczej, 

edukacyjnej. 

10. Zorganizowano zbiórkę artykułów gospodarstwa domowego, które następnie 

przekazywano potrzebującym.  

11. W ramach realizacji Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 

zakupiono i rozdysponowano materiały edukacyjne/ książki płyty/ o tematyce 

profilaktycznej które rozdysponowano wśród pedagogów i dyrektorów szkół 

  W organizowanie niektórych niekonwencjonalnych sposobów pomocy włącza się 

wiele firm oraz osób prywatnych z Gminy Prószków, którzy oferują pomoc  . 

Ośrodek pomocy celem uskutecznienia swych działań stale współpracuje        

w szczególności z Policją, Stacją Caritas, szkołami, Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej, Poradnią Małżeńską, Ośrodkami Zdrowia, sądami, kuratorami, 

sołtysami, schroniskiem dla bezdomnych w Bielicach, Zakładami Opiekuńczo-

Leczniczymi, noclegownią. 
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1.13 SPORT, KULTURA, REKREACJA  

Działania w obszarze szeroko rozumianej kultury fizycznej i sportu, wpisują się 

zarówno w cele strategiczne, zawierające długofalowe programy rozwiązywania 

problemów społecznych, jak i we wszelkiego rodzaju poczynania profilaktyczne. 

Zgodnie z wizją społeczeństw rozwiniętych sport winien być dobrem powszechnym, 

dostępnym w różnych formach, dostosowanych do możliwości i zainteresowań 

obywateli. Sport jest także istotnym elementem składowym systemu edukacji, 

kształtującym osobowość dziecka, wyrabiającym nawyki prozdrowotne. 

Upowszechnianie sportu jest czynnikiem profilaktyki i dbałości o stan zdrowia 

społeczeństwa. Jest to również walka z negatywnymi zjawiskami i patologiami 

społecznymi. Powszechny dostęp do aktywności fizycznej w zdecydowany sposób 

przeciwdziała różnorodnym formom wykluczenia społecznego, buduje poczucie 

własnej wartości. Realizacja wszelkich przedsięwzięć na rzecz ograniczenia zjawiska 

wykluczenia społecznego poprzez prozdrowotny tryb życia, wymaga stałego 

rozwoju i unowocześnienia infrastruktury sportowej. W ostatnich latach na 

modernizację lub budowę nowych obiektów zostały przeznaczone znaczne nakłady 

finansowe. Gmina Prószków wzbogaciła się o dwa kompleksy sportowe oraz 

zmodernizowała pozostałą bazę sportową. W ramach działań sportowych Ośrodek 

Kultury i Sportu w Prószkowie oraz pozostałe organizacje i stowarzyszenia sportowe 

podejmują działania mające na celu umożliwienie dostępu do aktywności fizycznej 

jak największej grupie osób oraz stałe poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku. 

Zadanie te stanowią element promowania zdrowego stylu życia, kształtowania 

umiejętności współżycia w grupie, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, bez 

względu na jego przyczynę (ubóstwo, niski status społeczny, niepełnosprawność, 

wiek).  

Działania podejmowane przez OKiS  mają na celu stworzenie jak największej 

liczbie osób możliwości uprawiania  sportu. Doskonałą okazją do uprawiania 

niektórych dyscyplin sportowych jest nowy kompleks boisk sportowych / boisko do 
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gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią oraz boisko wielofunkcyjne i korty 

tenisowe / znajdujące się na stadionie miejskim w Prószkowie. 

 Do pełni szczęścia gminie Prószków brakuje jedynie hali widowiskowo-

sportowej z  zapleczem technicznym / np.siłownia, fitness/. 

  OKiS w Prószkowie szkoli dzieci i młodzież bazując na  doświadczeniu kilku 

wykwalifikowanych trenerów i instruktorów. Głównym źródłem finansowania zajęć 

sportowych jest dotacja podmiotowa jaką OKIS otrzymuje z Urzędu Miejskiego w 

Prószkowie. 

 Głównym założeniem w  działalności sportowej Ośrodka nie jest osiąganie 

sukcesów sportowych na arenach krajowych czy zagranicznych lecz traktowanie 

sportu jako  czynnika wyzwalającego nadmiar energii dzieci i młodzieży, rozładowują 

napięcie emocjonalne. W sporcie młodzież widzi drogę do sławy, aprobaty i uznania 

w społeczeństwie. Nawet niewielkie efekty sportowe dają zadowolenie oraz 

satysfakcję i mogą doprowadzić do wiary w możliwości uzyskania lepszych wyników 

także w innej dziedzinie życia, jak np. nauce, pracy zawodowej itp.  

  W gminie Prószków główną placówką organizującą życie kulturalne i czas 

wolny mieszkańców jest Ośrodek Kultury i  Sportu w Prószkowie który zajmuje się 

min. organizacją imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz artystycznych 

odbywających się na terenie miasta i gminy. Ważnym elementem działalności jest 

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wspierających ich rozwój, które mają na celu 

rozwijanie zainteresowań, zdolności i pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie 

umiejętności spędzania wolnego czasu. 

 OKIS dysponuje min. salą kinowo – teatralną na 250 miejsc, salą kameralna 

na  60 miejsc, salą koncertowo – wystawienniczą  na 120 miejsc, pracownią 

muzyczna oraz plastyczną. W strukturach OKiS działa również Gminna Biblioteka  

Publiczna z trzema filiami. W Ośrodku realizują swoje pasje zarówno dzieci, młodzież 

jak i dorośli, na chwilę obecną są to:  

• Formacja Tańca Nowoczesnego „SCORPION”,  

• Gminna Orkiestra Dęta  

• Młodzieżowa orkiestra dęta „Kaprys” 
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• Zespół folklorystyczny „ Ligockie Wrzosy” 

• Chór mieszany „Odermelodie” 

• Klub Wokalisty 

• Szkółka piłkarska  

• Szkółka tenisa ziemnego 

• Młodzieżowy zespół rockowy „Flavor” 

• Kółko plastyczne 

• Muzeum Kowalstwa 

• Pro Kobieta 50+ 

• Kółko teatralne 

• Młodzieżowy klub wędkarski 

• Grupa mażoretek Źlinice-Boguszyce 

• Grupa mażoretek Prószków 

 Wychowankowie i uczestnicy zajęć Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie       

z biegiem czasu stają się członkami orkiestr i zespołów śpiewaczych, działających na 

terenie gminy Prószków, a są to Zespół Śpiewaczy Przysieczanki, Zespół Śpiewaczy 

Ligockie Wrzosy, Zespół Śpiewaczy Małe Ligockie Wrzosy, Gminna Orkiestra Dęta      

z Prószkowa, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kaprys ze Źlinic, Orkiestra Dęta La Capella.  

Grupy te są znane i cenione w całym regionie, często uczestniczą w przeglądach       

i konkursach, podczas  których zdobywają najwyższe wyróżnienia.  

  Oprócz zajęć stacjonarnych Ośrodek organizuje również szereg imprez 

kulturalnych oraz rozrywkowych. „Dni Prószkowa”, „Prószkowska Parada Orkiestr 

Dętych” czy „ Rosenmontag” to imprezy które na stałe wpisały się w kalendarz 

imprez kulturalnych nie tylko gminy Prószków ale także województwa Opolskiego. 

 Do rekreacji na terenie gminy Prószków zachęcają dobrze wyposażone place 

zabaw dla dzieci, znajdujące się w każdym sołectwie. Dodatkowo mieszkańcy 

korzystają z kładki spacerowej nad Stawem Nowokuźnickim oraz ze ścieżki rodzinnej 

„Anlaga”, znajdującej się w Prószkowie. Odnowione tereny zielone takie jak Park 

Partnerstwa przed zamkiem w Prószkowie, teren wokół Ośrodka Kultury i Sportu w 

Prószkowie oraz plac przy kościele poewangelickim są miejscami służącymi rekreacji i 

wypoczynkowi. Można w tych miejscach spotkać całe rodziny, które w wolnym czasie 
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odpoczywają na łonie natury. Dodatkowymi atrakcjami Prószkowa są Muzeum 

Kowalstwa oraz kościółek poewangelicki, w którym odbywają się wystawy, prelekcje 

oraz koncerty. We wszystkich sołectwach gminy Prószków znajdują się świetlice,       

w których społeczność lokalna organizuje własne spotkania, projekty bądź 

uroczystości. Takie miejsca stanowią bardzo ważny aspekt w życiu lokalnym 

mieszkańców gminy Prószków.  
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1.14 MIESZKALNICTWO 

  Zasób mieszkaniowy Gminy wg stanu na dzień 30 września 2012 roku wynosi 

46 lokali mieszkalnych ,w tym 0 lokali socjalnych. Średnia powierzchnia użytkowa 

komunalnego lokalu mieszkalnego wynosi ok. 54 metrów kwadratowych. Na lata 

2013-2018 przewiduje się zmianę zasobu mieszkaniowego Gminy Prószków. Stan ten 

będzie się zmniejszał od stanu wyjściowego 46 lokali w 2012 roku do 41 lokali w 

2018 roku. 

W odniesieniu do lokali socjalnych planuje się posiadanie w 2013-2014 –1 

lokalu a w latach 2015 – 2018 –2 lokali. Budynki w których znajdują się mieszkania 

komunalne zostały wybudowane  do 1940r. /95%/, a w latach 1951-1960 -5%. 

 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 

2013-2018 zawiera plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynków i lokali obejmujący roboty dekarskie, budowlane, stolarskie, elektryczne         

i malarskie. Poniższa tabela zawiera prognozę wyposażenia mieszkań w podstawowe 

instalacje. 

 
l.p.  2013 2014 2015 

1. Inst.wod-kan 95% 100% 100% 

2. w.c. 90% 100% 100% 

3. łazienki 95% 100% 100% 

4. Centralne ogrz. 25% 25% 20% 

 
  Tabela Nr 9. Prognoza stopnia wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje        

i urządzenia-wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.  

 
 Zarząd lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy Prószków sprawowany jest przez jednoosobowa spółkę Gminy Prószków- 

Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o. w Prószkowie oraz 

TURHAND-RED Sp. z.o.o. w Opolu na podstawie zawartych umów z Gminą Prószków.  

Zarządzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych odbywa się na podstawie uchwał 

podjętych przez Wspólnoty mieszkaniowe oraz ustawy o własności lokali.  
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Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są przychody z tytułu 

czynszów najmu. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacje gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy zamierza się utrzymanie wartości mieszkań przez ich 

remonty i wyposażenie w dodatkowe urządzenia oraz zamiany lokali pomiędzy 

dotychczasowymi najemcami. 
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ROZDZIAŁ II 
 
2.1 ANALIZA SWOT 
 

Najogólniej ujmując analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych         

i silnych stron organizacji, oraz zidentyfikowania szans i zagrożeń jakie przed nią 

stoją. Metoda analizy strategicznej SWOT oznacza następujące postępowanie: 

- określenie silnych i   słabych stron organizacji 

-znaleźienie  w otoczeniu zewnętrznym możliwości dla rozwoju firmy oraz zagrożenia 

-określenie dopuszczalnej kombinacji działań wykorzystujących mocne strony   a 

jednocześnie nie angażujące słabych stron oraz unikające zagrożeń 

 - ocenienie dopasowania poszczególnych kombinacji oraz ich efektywność 

-wybranie strategii charakteryzującej się najlepszym dopasowaniem                        

oraz efektywnością. 

Metoda formułowania analizy SWOT określa kierunek analizy strategicznej,      

a analiza ma na celu określenie wymienionych wyżej elementów. 

Mocne strony firmy, na których opiera się strategia, powinny być celowo przez 

firmę tworzone, utrzymywane i rozwijane. Firma musi mieć świadomość, jakiego 

rodzaju mocne strony w danym otoczeniu dają szanse budowy strategii która 

zapewni jej rozwój. Mocne i słabe strony są odpowiednikami atutów i barier 

rozwojowych. Szanse i zagrożenia to zjawiska występujące w bliższym i dalszym 

otoczeniu. Dotyczą okresów przyszłych, ponieważ szanse wynikają z mocnych stron 

w korelacji z odpowiednimi uwarunkowaniami zewnętrznymi, zagrożenia zaś 

wynikiem uwarunkowanego połączenia zależności słabych stron z czynnikami 

zewnętrznymi.  

 

Ogólne wytyczne wynikające z analizy SWOT są bardzo proste, ale 

niestety trudne do realizacji, powinny opierać się na swych atutach: 

-Osłabiać słabe strony  

-Redukować zagrożenia 

-Wykorzystywać szanse 
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Typowe pytania stosowane w analizie są następujące: 

 

Nasze mocne strony: 

-Jakie mamy zalety? 

-Co robimy dobrze? 

 

Słabe strony: 

-Co da się zmienić? 

-Co nie wychodzi dobrze? 

-Co trzeba poprawić? 

 

Szanse w otoczeniu: 

-Gdzie dostrzegamy szanse? 

-Jakie są trendy i tendencje? 

 

Zagrożenia z otoczenia: 

-Jakie przeszkody napotykamy już teraz? 

-Uporządkowanie takich prostych a jednocześnie istotnych elementów działania może 

być dobrą podstawą do skonstruowania planu zmian. 

 
 
 
Mocne strony 
 

Słabe strony 

-Dobre rozpoznanie potrzeb i oczekiwań 
społeczności 
-Kreatywność kadry pomocy społecznej 
-Dobra współpraca z instytucjami i 
organizacjami 
-Reagowanie na potrzeby osób 
niepełnosprawnych 
-Bardzo dobra baza kulturalno-sportowa 
-Zapewnienie środków finansowych na 
profilaktykę i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych,  
-Atuty położenia i komunikacji 
wpływające pozytywnie na warunki 
inwestowania i rozwoju gospodarczego 

-Niewystarczająca infrastruktura pomocy 
społecznej 
-Mała ilość środowiskowych form opieki 
nad rodziną 
-Brak wystarczającej kadry pomocowej 
-Brak wszechstronnego poradnictwa w 
tym specjalistycznego 
-Brak systemu wolontariatu 
-Brak wystarczającej ilości instytucji 
pozarządowych wspierających działania z 
zakresu pomocy społecznej 
-Niechęć podnoszenia kwalifikacji przez 
osoby długotrwale bezrobotne 
-Niewystarczająca oferta pomocy 
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powiatu 
-Stosunkowa duża liczba osób 
dysponujących kapitałem wypracowanym 
za granicą 
-Funkcjonujący dom pomocy społecznej 
dla osób przewlekle i somatycznie 
chorych 
-Dobra współpraca poszczególnych 
jednostek samorządu terytorialnego 
-Wspieranie przez samorząd organizacji 
pozarządowych pracujących na rzecz 
młodzieży, dzieci i rodziny, 
- przygotowanie kadry w świadczeniu 
pomocy osobom starszym,  
-Prawidłowy obieg informacji o formach 
pomocy społecznej,  
-Prawidłowa profilaktyka w środowisku 
dzieci i młodzieży 
-Dysponowanie stałymi środkami 
finansowymi na profilaktykę i 
rozwiązywanie problemów alkoholowych 
 

osobom bezrobotnym  
-Brak pełnego rozeznania liczby osób 
niepełnosprawnych 
-Niechęć do podejmowania leczenia 
przez uzależnionych 
-Niska aktywność środowiska do 
tworzenia grup samopomocowych i grup 
wsparcia 
-Proces starzenia się  
-Stała lub okresowa emigracja 
ekonomiczna mieszkańców  
-Niski poziom płacy 
-Występowanie barier architektonicznych 
w wielu budynkach gminy 
-Brak  lokali socjalnych 
-Nieodpowiednie warunki związane z 
deficytem czasu na prowadzenie 
skutecznej pracy socjalnej 
-Brak odpowiednich wzorców do 
naśladowania-uleganie złym wpływom 
mediów, rówieśników i starszych 
-Brak pracy dla absolwentów szkół 
-Uzależnienie od alkoholu, narkotyków i 
papierosów 
-Niski poziom życia osób starszych 
wzrost liczby świadczeniobiorców 
pomocy społecznej  
-wzrost udziału osób w wieku 
poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 
mieszkańców gminy  
-trudność i brak pozytywnych efektów w 
terapii osób  uzależnionych 
-Mała skuteczność realizacji przymusowej 
terapii odwykowej 
 
 
 

 
Tabela Nr 10. Mocne i słabe strony pomocy społecznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prószków 2014-2020 
 

 

 

93 

 
 
 
 
 
Szanse Zagrożenia 
-Atut położenia wpływający pozytywnie 
na inwestorów  
-Wykorzystanie potencjału mieszkańców 
-Rozwój drobnej przedsiębiorczości 
-Zrozumienie potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej  
-Dostępność do nowoczesnych środków 
komunikowania się (internet) 
-Wspieranie zatrudnienia osób 
bezrobotnych  
-Stałe szkolenie, doskonalenie zawodowe 
pracowników pomocy społecznej, 
-organizacja przez placówki oświatowe 
programów profilaktycznych 
-dobre rozpoznanie oczekiwań i potrzeb 
mieszkańców 
- istnienie określonego standardu usług 
dla osób starszych 

-Brak stabilności prawnej 
-Niedostateczna wymiana informacji 
miedzy teoretykami a praktykami 
pomocy społecznej 
-Brak zintegrowanych działań w zakresie 
rozwiązywania problemów lokalnych 
-Wciąż istniejące bariery społeczne, 
kulturowe powodujące ocenę człowieka 
przez pryzmat np. niepełnosprawności 
wpływające negatywnie na integrację 
społeczną tych osób 
-Wzrost dysfunkcjonalności rodzin 
-Migracje ludzi poza granice kraju 
-Niestabilna polityka państwa 
-Trudna sytuacja ekonomiczna rodzin 
-Deficyt lokali mieszkalnych 
-Bezradność i bierność rodzin w 
rozwiązywaniu problemów społecznych 
-Długotrwałe uzależnienie od pomocy 
społecznej  
- Wzrost liczby osób samotnych 
-występowanie zjawisk migracji ludzi 
młodych na inne tereny 
 

 
Tabela Nr 11. Szanse i zagrożenia pomocy społecznej 
 
 

 Rozpoznanie i ocena zagrożeń oraz szans wynikających z otoczenia, jak 

również z potencjału wewnętrznego stanowi zbiór informacji na podstawie których 

możliwe jest wytyczenie linii wyborów strategicznych. 

 Analizując mocne i słabe strony można stwierdzić iż pomoc społeczna ma 

kreatywną kadrę jednak jej liczebność jest niewystarczająca. Poprawia się również 

sytuacja społeczna mieszkańców. Niewystarczające jest jednak zaplecze techniczne. 

W sytuacji niestabilnego ustawodawstwa, konieczne są ciągłe szkolenia 

pracowników. Natomiast dobre rozeznanie potrzeb społecznych daje szanse na 

szybkie i efektywne działania  pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. 
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Słabością są również pojedyncze działania i brak integracji na rzecz określonych 

grup. 

Opracowanie analizy SWOT pozwala wskazać na braki i słabości, daje podstawę do   

opracowania celu i kierunku rozwoju jak również wskazuje na mocne strony czyli 

atuty. 
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2.2  CELE STRATEGICZNE I CELE OPERACYJNE 

 

Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych  składa się z układu celów, 

podporządkowanych realizacji określonej misji strategii. Wybór misji i celów strategii 

wynika z analizy mocnych i słabych stron pomocy społecznej. Cele strategii tworzą 

strukturę na która składają się: 

- Misja strategii- odnosząca się do głównej idei dokumentu i wskazująca na pożądany  

stan do jakiego należy dążyć wdrażając poszczególne cele 

- cel nadrzędny określający główny kierunek działań 

- Priorytety / cele pośrednie/ prowadzące do osiągnięcia celu nadrzędnego 

- cele operacyjne- zdefiniowane do każdego z priorytetów i precyzujące w jaki 

sposób poszczególne priorytety będą wdrażane za pomocą określonych działań.  

 

Misja strategii 

Misją strategii jest podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy 

przez pełniejsze zaspokojenie ich potrzeb społecznych. 

 

Cele nadrzędne 

Cel nadrzędny składa się z opisu pożądanego stanu do jakiego należy dążyć 

realizując strategię oraz wskazanie metody dojścia do tego stanu. 

 

Celem nadrzędnym będzie doskonalenie systemu pomocy, oświaty i służby 

zdrowia w celu stworzenia optymalnych warunków  do :  

- przeciwdziałanie patologii życia rodzinnego, zwiększenia usług socjalnych   

wspomagających rodziny zagrożone dysfunkcją,  kompleksowe wsparcie rodzin, 

-pomocy osobom długotrwale chorych, niepełnosprawnych  

-zwiększenie aktywności życiowej ludzi starszych poprzez pomoc w łagodzeniu 

trudności wynikających z wieku, choroby, niepełnosprawności i stworzenie możliwości 

uczestnictwa w życiu społecznym.  
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Cele strategiczne 1.  

Przeciwdziałanie patologii życia rodzinnego, zwiększenie usług socjalnych                                                                         

wspomagających rodziny zagrożone dysfunkcją. Kompleksowe wsparcie 

rodzin  

1) Stworzenie zintegrowanego systemu pomocy osobom i rodzinom dotkniętej 

ubóstwem oraz aktywizacja klientów pomocy społecznej 

2) Zapewnienie godziwej egzystencji osobom nie będącym w stanie samodzielnie 

funkcjonować w środowisku 

3) Przeciwdziałanie oraz profilaktyka uzależnień 

4) Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie  

Cel strategiczny 2 

Wyrównywanie szans osób długotrwale chorych, niepełnosprawnych 

1) zwiększenie dostępu do edukacji, pracy, usług i świadczeń 

2) wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności 

           

Cel strategiczny 3. 

Zwiększenie aktywności życiowej ludzi starszych poprzez pomoc                 

w łagodzeniu skutków wynikających z wieku, choroby, poprzez stworzenie 

możliwości uczestnictwa w życiu społecznym 

1) Rozwijanie działań zapobiegających wykluczeniu  społecznemu ludzi starszych  

2) Poprawa jakości życia osób starszych 

3) Poprawa oferty świadczonych usług przez jej rozwinięcie i podniesienie 

poziomu usług dla osób starszych 
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Cel strategiczny 1 

Przeciwdziałanie patologii życia rodzinnego, zwiększenie usług socjalnych 
wspomagających rodziny zagrożone dysfunkcją. Kompleksowe wsparcie 
rodzin  

1) Stworzenie zintegrowanego systemu pomocy osobom i rodzinom dotkniętej 
ubóstwem oraz aktywizacja klientów pomocy społecznej. 

2) Zapewnienie godziwej egzystencji osobom nie będącym w stanie samodzielnie 
funkcjonować w środowisku 

3) Przeciwdziałanie oraz profilaktyka uzależnień 
4) Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. 

Działania Termin 
realizacji 

Realizatorzy 

Wzmacnianie potencjału tkwiącego w 
rodzinie poprzez działania pogłębianie 
więzi wewnątrzrodzinnych. 
Diagnoza i monitorowanie warunków i 
jakości życia rodzin w gminie. 
Zapewnienie opieki dzieciom i 
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 
Stworzenie kompleksowego systemu 
pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej, socjalnej i prawnej 
Zapewnienie profesjonalnej pomocy w 
postaci specjalistycznego poradnictwa 
rodzinom dotkniętym skutkami 
patologii społecznych 
Współdziałanie z służbami socjalnymi i 
instytucjami w zakresie pozyskiwania 
informacji o występowaniu 
negatywnych zjawisk społecznych 
Organizowanie zajęć szkoleniowo-
warsztatowych dla rodziców na temat 
rozwoju dzieci i młodzieży.  
Tworzenie i realizacja programów 
skierowanych do rodzin w kryzysie 
psychicznym,  emocjonalnym i 
wychowawczym.  
Tworzenie środowiskowego systemu 
wsparcia dla osób niezdolnych do 

2014-2020 -MOPS,   
-Samorząd gminy,  
Szkoły 
Organizacje 
pozarządowe 
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samodzielnego funkcjonowania 
Zmienijszenie skutków ubóstwa 
poprzez systematyczną pomoc 
finansową i rzeczową realizowaną 
przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 
Objęcie programem dożywiania osoby 
i rodziny dotknięte ubóstwem, 
Praca socjalna z rodzinami 
dysfunkcyjnymi  w kierunki 
przywrócenia im zdolności opiekuńczo-
wychowawczej 
Monitoring osób i rodzin  
wymagających wsparcia w ramach 
systemu pomocy społecznej. 
Wspieranie i wzmacnianie poczucia 
odpowiedzialności rodziców za 
wychowanie dzieci 
Wprowadzenie innowacyjnych metod 
pracy z długotrwałym 
świadczeniobiorcą, popartych 
kontraktami socjalnymi,  
Rozwijanie współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy w zakresie 
monitorowania zjawiska bezrobocia na 
terenie gminy, obejmującej m.in. 
organizowanie prac interwencyjnych, 
robót publicznych i prac społeczno 
użytecznych oraz szkoleń i kursów 
umożliwiających zmianę kwalifikacji 
zawodowych. 
Organizowanie imprez kulturalnych i 
sportowo-rekreacyjnych rodzinnych i 
integracyjnych. 
Systematyczny monitoring zjawisk 
patologii społecznych na terenie gminy 
Tworzenie i realizowanie programów 
profilaktycznych i przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii 
Realizacja programów profilaktycznych 
w szkołach  
Aktywizacja osób uzależnionych i 
współuzależnionych do podejmowania 
leczenia. 
Promowanie zdrowego stylu życia bez 
alkoholu i narkotyków. 
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Organizowanie i wspieranie akcji 
informacyjnych o skutkach narkomanii. 
Powstawanie zespołów 
interdyscyplinarnych. 
Tworzenie i realizacja programów 
profilaktycznych i przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
Edukacja publiczna- informowanie 
społeczeństwa o możliwościach 
szukania pomocy psychospołecznej i 
prawnej w zakresie profilaktyki, 
rozpowszechnianie ulotek, plakatów, 
informatorów 
Tworzenie i wspieranie grup 
samopomocowych. 
Wspieranie akcji informacyjnych na 
temat przemocy. 
Wspieranie rodzin w funkcjach 
wychowawczych poprzez poradnictwo 
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Cel strategiczny 2 

Wyrównywanie szans osób długotrwale chorych, niepełnosprawnych 
1)zwiększenie dostępu do edukacji, pracy, usług i świadczeń 
2)wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności 

 
 

Działanie Termin 
realizacji 

Realizatorzy 

Opracowanie informacji o prawach i 
uprawnieniach niepełnosprawnych 
Prowadzenie działań edukacyjnych wśród uczniów 
i rodziców na temat rozumienia potrzeb osób 
chorych, niepełnosprawnych 
Stworzenie możliwości aktywnego udziału osób 
przewlekle chorych, niepełnosprawnych w życiu 
lokalnej społeczności 
Opracowanie lokalnego programu na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
Wspieranie organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób przewlekle chorych 
niepełnosprawnych 
Udzielanie pomocy merytoryczno- prawnej 
osobom i rodzinom w zakresie rehabilitacji 
społecznej, zawodowej i leczniczej 
Integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze 
społecznością poprzez organizowanie spotkań, 
wystaw, prac osób niepełnosprawnych itp. 
Promowanie zdrowego trybu życia  i informowanie 
o zagrożeniach powodujących powstanie 
niepełnosprawności 
Likwidacja barier funkcjonalnych/ 
architektonicznych, technicznych i w 
komunikowaniu się/ na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

2014-2020 -MOPS,  
-organizacje 
pozarządowe, 
-Szkoła 
-przedszkola, 
placówki służby 
zdrowia  
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Cel strategiczny 3  
Zwiększenie aktywności życiowej ludzi starszych poprzez pomoc w łagodzeniu 
skutków wynikających z wieku, choroby, poprzez stworzenie możliwości 
uczestnictwa w życiu społecznym 

1) Rozwijanie działań zapobiegających wykluczeniu  społecznemu ludzi starszych  
2) Poprawa jakości życia osób starszych 
3) Poprawa oferty świadczonych usług przez jej rozwinięcie i podniesienie poziomu 
usług dla osób starszych 

Działania Termin realizacji Realizatorzy 

współpraca z instytucjami, 
organizacjami i kościołem  
w zakresie pomocy osobom 
starszym 
Wspieranie rozwoju 
wolontariatu na rzecz  
pomocy osobom starszym 
Minimalizowanie 
potencjalnych przyczyn 
wykluczenia społecznego 
osób starszych poprzez 
zaspokojenie ich 
podstawowych potrzeb 
(udzielenie pomocy 
finansowej, rzeczowej, 
świadczenia pielęgnacyjnego, 
świadczenie pracy socjalnej) 

Tworzenie i wdrażanie 
programów na rzecz  
aktywizacji ludzi starszych i 
integracji ze  
środowiskiem 
Rozwój pracy socjalnej z 
osobami starszymi  
Wsparcie materialne dla osób 
starszych leczniczy  
znajdujących się w trudnej 
sytuacji bytowej 
Rozszerzenie oferty usług 
opiekuńczych w  
miejscu zamieszkania osoby 
starszej i chorej 
Umożliwienie osobom 
starszym uczestnictwa w  
imprezach i spotkaniach 
integracyjnych 

2014-2020 -MOPS,  

-organizacje 

pozarzadowe 

-Placówki Służby 

Zdrowia,  

-Caritas 
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PODSUMOWANIE 

 

Analiza problemów  społecznych obejmuje opis różnych zjawisk, sytuacji, 

przesłanek, które mogą stać się przyczyną trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli bądź mogą się 

znaleźć   mieszkańcy Gminy. 

Jest ona próbą przedstawienia, z jednej strony rozmiaru problemów społecznych, 

z którymi borykają się mieszkańcy naszej Gminy, z drugiej natomiast strony, przedstawia 

infrastrukturę oparcia społecznego, z jakiego mogą ci mieszkańcy korzystać. 

Do analizy zostały wykorzystane dane z różnych instytucji.  

Z uwagi na brak niektórych danych i trudności w zbadaniu wielu zjawisk, powyższa 

diagnoza nie jest dokładnym obrazem skali problemów społeczności lokalnej  i może 

stanowić podstawę do przeprowadzenia dokładnych badań socjologicznych. 

 

Na podstawie dokonanej analizy oraz w świetle danych źródłowych nasuwają się 

następujące wnioski: 

 

- Wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym oraz wydłużenie długości życia 

- Brak miejsc pracy, a tym samym zwiększanie liczby osób korzystających z pomocy 

społecznej, 

-Zapotrzebowanie na mieszkania socjalne 

- Starzenia się społeczeństwa a w związku z tym coraz większe zapotrzebowanie na pomoc 

w formie usług opiekuńczych oraz umieszczenie w DPS 

- Dla podtrzymania sprawności psychicznej i fizycznej przydatne byłoby prowadzenie 

klubów dla osób starszych, rehabilitacji ruchowej, zajęć sportowo- rekreacyjnych. Celem 

powstania placówki lub klubu prowadzącego taką działalność byłoby zachowanie w jak 

najlepszym zdrowiu psychicznym i fizycznym osób starszych bez konieczności 

umieszczania ich w domach pomocy 

-Umieszczanie osób w noclegowniach, schroniskach i ponoszenie kosztów z tym 

związanych 

-Zasoby mieszkaniowe gminy nie adekwatne do potrzeb mieszkańców 

-Wzrastająca liczba zadań 

- Niewspółmierne zatrudnienie do obowiązujących zadań 



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prószków 2014-2020 
 

 

 

103 

-Dobra infrastruktura sportowa 

-Niestabilne przepisy prawa 

-Ograniczony kontakt z policją 

-Wzrasta wykształcenie pracowników, kadra sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje 

poprzez podejmowanie studiów oraz częste uczestnictwo w wielu szkoleniach przez co 

zdobywa nowe kwalifikacje i umiejętności 

-Wzrasta liczba osób oczekujących, w szczególności na pracę socjalną 

-Nie wystarczająca pomoc punktu konsultacyjnego na terenie gminy dla osób                   

z problemami w rodzinie / problemy związane z alkoholem, przemocą, problemy 

opiekuńczo- wychowawcze/. 

Wskazane jest monitorowanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej i uzupełnianie 

systemu wsparcia o te formy, które zagwarantują osobom wykluczonym społecznie lub 

zagrożonym wykluczeniem, samodzielność, pełną integrację ze środowiskiem, a także 

będą przeciwdziałały izolacji i marginalizacji tych osób. 

Działania w obszarze rozwiązywania problemów społecznych powinny być 

realizowane w ramach zintegrowanego systemu współpracy różnych podmiotów, w którym 

partnerami są osoby potrzebujące pomocy, instytucje i organizacje należące do różnych 

sektorów życia publicznego. 

Realizacja  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych będzie miała wpływ na 

wdrożenie w gminie nowoczesnego modelu polityki społecznej.  
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