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WSTĘP

Postępujące procesy społeczno – gospodarcze w kraju, demokratyzacja stawia wiele nowych  i ważnych
zadań. Są wśród nich zadania związane z funkcjonowaniem środowiska lokalnego pełniącego fundamentalne role
wychowawcze i socjalizacyjne. Środowisko jest miejscem spotkania    z drugim człowiekiem, z kulturą, z przeszłością.

Zarówno pozytywne jak i negatywne możliwości i oddziaływania środowiska sprawiają, że do głównych zadań
w tym środowisku należy m.in. organizowanie życia społecznego. Realizacja tych zadań pozostaje głównie w
kompetencjach organów samorządu gminnego.

Omawiając cele polityki społecznej należy przyjąć następujące kierunki działań :

1/ wyrównywanie warunków życia i pracy przez przezwyciężanie trudnych sytuacji

    życiowych oraz zaspokajanie potrzeb ludzi w różnym wieku,

2/ usuwanie nierówności społecznych,

3/ kształtowanie stosunków społecznych,

4/ integracja środowiska lokalnego.

  Cele polityki społecznej wyznaczają obszary:

1. polityka ludnościowa i rodzinna ,
2. polityka w dziedzinie zatrudnienia,
3. polityka mieszkaniowa,
4. polityka w zakresie ochrony zdrowia,
5. polityka oświatowa,
6. polityka kulturalna,
7. polityka w zakresie zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej,
8. polityka w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
9. polityka w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologii społecznej.

POMOC SPOŁECZNA  JAKO  ELEMENT  POLITYKI  SPOŁECZNEJ

Pomoc społeczna jest jedną z form zabezpieczenia społecznego. Jest zorganizowanym systemem świadczeń
i instytucji społecznych mających za zadanie dopomóc jednostkom i grupom      w osiągnięciu zadowalającego
poziomu życia, stanu zdrowia, stosunków osobistych i społecznych.

Na pomoc społeczną składają się instytucje i procedury służące rozwiązywaniu problemów społecznych – tych
problemów, które dotykają szerokich kręgów ludzi i których przezwyciężenie wymaga zorganizowanego wysiłku.

Terminem pomocy społecznej określa się zaspokojenie, ze środków publicznych, niezbędnych potrzeb
życiowych osób i rodzin niezdolnych uczynić tego samodzielnie. Tworzy ją system świadczeń pieniężnych, rzeczowych
zakładowych oraz w formie usług.

Pomoc społeczna wypełnia luki pozostawione przez inne rodzaje świadczeń, ze względu na ich ograniczony zakres
przedmiotowy (rodzaje świadczeń) lub podmiotowy (krąg osób). Ingeruje wtedy, gdy jednostka lub rodzina nie jest w
stanie własnymi siłami przezwyciężyć swego trudnego położenia, bez względu na to czy doszło do niego z jej winy, czy
też na skutek zdarzeń losowych.

Instytucja pomocy społecznej świadczy usługi bezpośrednie, to znaczy przeznaczone dla konkretnej jednostki
lub rodziny. W związku z pojawiającymi się nowymi problemami społecznymi, nowymi typami trudnych sytuacji
życiowych i wchodzeniem do systemu pomocy społecznej wciąż nowych kategorii klientów istnieje potrzeba
profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego.

Istnieje jeszcze jeden niezbędny element , bez którego sprawne funkcjonowanie instytucji nie byłoby możliwe –
zasoby. Mogą być one rozumiane jako materialne i osobowe środki służące do realizacji celów. Należy brać pod
uwagę dwa podstawowe rodzaje zasobów :

· zasoby ludzkie – personel,
· instrumenty, narzędzia działania – praca socjalna, zasiłki pieniężne, usługi, inne.

Różnorodne ludzkie potrzeby, deficyty i niezaradność powodują konieczność ciągłego rozbudowywania zakresu
usług. W nowoczesnych społeczeństwach każdy człowiek powinien mieć możliwość zaspokojenia potrzeb i realizacji
własnych jednostkowych dążeń i aspiracji życiowych. Klient pomocy społecznej stanowi podmiot wszelkich obszarów i



wymiarów jej działalności.

Oczywiście kształtowanie polityki pomocy społecznej na terenie gminy będzie zależało nie tylko od możliwości
wypełnienia zapisów ustawy o pomocy społecznej, ale także od struktury demograficznej gminy, od skali bezrobocia na
terenie gminy czy rozmiarów patologii.

UREGULOWANIA PRAWNE

Podstawą prawną działalności w zakresie pomocy społecznej jest ustawa o pomocy społecznej z 29
listopada 1990 r. (tekst jednolity – D.U. Nr 64 poz.414 z 1998 r. z późn. zm.).

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:
· tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej

infrastruktury socjalnej,
· analizę  i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
· przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
· pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu

lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania  w społeczeństwie.

Ośrodek realizuje również  zadania w oparciu o ustawę o dodatkach mieszkaniowych (D.U. Nr 71 poz.734 z 2001
r. z poź. zm.) oraz inne zadania wynikające z przepisów wykonawczych.

IV.        FORMY  POMOCY SPOŁECZNEJ – ANALIZA, PROGNOZY

IV
V

     4.1 ANALIZA KOSZTÓW W LATACH 2000 – 2003

     Niniejsze opracowanie stanowi propozycję rozwoju pomocy społecznej na terenie Gminy Pawłowice w
kontekście ustawowych zadań z uwzględnieniem problemów osób korzystających          z pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  pomoc udzielana jest osobom, u których występują określone
problemy utrudniające samodzielne funkcjonowanie. Najczęstszymi powodami osób ubiegających się o świadczenia z
pomocy społecznej są : bezrobocie, ubóstwo, długotrwała choroba, niepełnosprawność, uzależnienie, bezradność w
sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemoc   w rodzinie. Poniżej przedstawiona została analiza najczęściej
występujących przyczyn zgłaszania się osób do ośrodka pomocy społecznej oraz liczba osób korzystających z pomocy
w latach 2001 – 2002 (tabela 2).Tabela 1 obrazuje ilość rodzin ubiegających się o pomoc w latach 2000 – 2003,
natomiast tabela 4 określa wysokość wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych ośrodka.          Z
kolei tabela 3 przedstawia bezrobocie w Gminie Pawłowice i w Powiecie Pszczyna.

Tabela 1
Liczba rodzin objętych pomocą w latach 2000 – 2003

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003
Rodziny objęte pomocą 441 480 504 646
Osoby objęte pomocą 624 676 838 842
Il. Rozpatrzonych wniosków 843 1014 1253 1309
Ilość wydanych decyzji 1241 1479 2211 1943



Tabela 2

Liczba rodzin objętych pomocą w latach 2000 – 2003 a powody  ubiegania się o pomoc

Powód
2000 2001 2002 2003

Ubóstwo
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Potrzeba ochrony macierzyń.
Bezradność w sprawach
opiekuńczo – wychowaw.
Rodziny niepełne
Rodziny wielodzietne
Alkoholizm
Bezdomność

194
95
158
121
14

71
59
53
14
2

177
146
192
104
24

104
62
260
22
1

188
189
258
97
22

142
79
287
25
3

150
226
185
260
26

250
118
52
40
3

Tabela 3

Bezrobocie w gminie w latach 2000 – 2003

Rok Gmina Pawłowice Powiat Pszczyna
2000 6,1 % 8,9 %
2001 8,1 % 10,1 %
2002 8,1% 11,7 %
2003 7,8% 11,8%

Tabela 4

Wydatki na realizację zadań statutowych ośrodka w latach 2000 - 2003

Wyszczególnienie
2000 2001 2002 2003

z.wł. z.zlec. z.wł. z.zlec. z.wł. z.zlec. z. wł. z.zlec.
Utrzymanie OPS
ogółem

224971 115720 300937 120585 357561 119253 402190 129435

Zasiłki i pomoc  w
naturze

238818 725692 303234 832459 299620 994973 367220 794979

D o d a t k i
mieszkaniowe

116499 150287 151394 167970 166141 112667 150429 157706

Wydatki ogółem 580288 991699 755565 1121014 823322 1226893 919839 1082120

4.2 GŁÓWNE CELE PROGRAMU I KIERUNKI  DZIAŁANIA

1. W   ZAKRESIE  ŚWIADCZEŃ   Z   POMOCY   SPOŁECZNEJ

a/   opracowanie diagnozy problemów społecznych  - 2004 r. – opracowanie to przyczyni
      się do poprawy skuteczności pomocy, przedstawi hierarchię problemów społecznych;
b/   zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań statutowych ośrodka:

- w roku 2004 w  ramach zadań własnych w kwocie 430.000 zł tj na zasiłki i pomoc w naturze  oraz 13.000 zł na
usługi opiekuńcze,

- zmniejszenie dotacji na realizację zadań zleconych z powodu zmian w ustawie,



- w latach 2005 – 2006 -  przewiduje się dalszy wzrost świadczeniobiorców oraz wzrost wydatków na pomoc
pieniężną  o 5 % w stosunku do roku 2003 w ramach zadań własnych; proponowane zmiany legislacyjne
spowodują przejęcie przez gminę realizację niektórych zadań zleconych gminie oraz dalsze zmniejszenie
dotacji,

      -    w latach 2007 – 2010 utrzymanie dotacji na poziomie roku 2006;
c/ system pomocy osobom starszym i  niepełnosprawnym - m.in.:

-     dalsze zapewnienie świadczeń w formie usług opiekuńczych,
-     utworzenie domu pomocy społecznej – usług opiekuńcze całodobowe,
- organizowanie Dnia Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach –

 w ramach zadań własnych,
- pokrycie kosztów wstępu na basen dla niepełnosprawnych mieszkanek DPS – planowany koszt roczny w 2004

r. - 4.800 zł dla 10 osób,
- organizowanie spotkań integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi ,
- zainicjowanie powstania stowarzyszenia –rok 2004,
- kontynuowanie udzielania pomocy w zakupie opału dla osób samotnych  - zasiłek celowy
- w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie utrzymanie punktu

konsultacyjnego w OPS;
d/ kontynuowanie spotkań wigilijnych dla osób samotnych  ,
e/ dożywianie uczniów – kontynuacja świadczenia; w roku 2004 zadanie realizowane w całości
    w ramach zadań własnych gminy , planowany koszt wydatków w roku 2004 – 120.000 zł ;
    planuje się:

- w 2004 r. i następnych latach  dokładną analizę potrzeb i wydatków we współpracy z placówkami oświatowymi,
f/ system pomocy dla osób i rodzin dotkniętych problemem bezrobocia  m.in. – zwiększenie
    możliwości uzyskiwania  przez osoby bezrobotne pracy :

- w 2004 r. utworzenie grupy wsparcia  dla 12 osób przy wykorzystaniu bazy lokalowej i kadry OPS,
- ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Inkubatorem Przedsiębiorczości  i Górniczą Agencją Pracy,
- pomoc w uzyskaniu samodzielności finansowej – kontynuowanie udzielania pomocy finansowej, doradztwa i

pracy socjalnej;
g/ system wsparcia dla rodzin niezaradnych życiowo,  interwencja skierowana dla
    rodzin dysfunkcyjnych – bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych : - m.in.:

- organizowanie grup wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych życiowo –
      rok 2005 (kadra OPS),
- rozwijanie umiejętności wychowawczych dla rodziców – praca socjalna, pedagogiczna,
- rozwijanie poradnictwa rodzinnego (psychologiczne, pedagogiczne, prawne i socjalne),
- opracowanie i prowadzenie programów profilaktycznych przeciwdziałających niekorzystnym zjawiskom w

rodzinach;
h/ zahamowanie pogłębiania się patologii społecznej – m.in.:

- w 2005 r. utworzenie punktu interwencyjnego dla rodzin – pozyskanie na ten cel środków finansowych  w
ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wykorzystaniu bazy
lokalowej placówek gminnych np.OPS, GOK,

- rozwijanie poradnictwa rodzinnego w tym psychologicznego, prawnego – występuje potrzeba zatrudnienia
konsultantów z zakresu psychologii i prawa-  na1/4 etatu,

- zintegrowanie działań służb odpowiedzialnych za zapobieganie przemocy w rodzinie,
- poprawa komunikacji społecznej.

2. W  ZAKRESIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

a/ zminimalizowanie wydatków poprzez- m.in:
- weryfikację wniosków,
- kontrolę złożonych wniosków- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;



Tabela 5
Liczba rodzin objętych pomocą a ponoszone wydatki w latach 2000 – 2003

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003
Liczba rodzin 161 174 179 183

Wydatki ogółem ,   
  w tym : zad. własne
             zad. zlec.

266.786
116.499
150.287

319.364
151.394
167.970

278.808
166.141
112.667

308135
150429
157706

3. W  ZAKRESIE  SPRAW  SOCJALNYCH  MIESZKANIOWEGO  ZASOBU  GMINY

a/ dążenie do zmniejszenia liczby osób z uprawnieniami do lokalu socjalnego – m.in.:
- współpraca z GSBM w Wodzisławiu,
- współpraca z przewodniczącym ROSM – na bieżąco,
- doradztwo, praca socjalna z mieszkańcami osiedla .

V.  PODSUMOWANIE

Niniejsze opracowanie zawiera opis bieżącej  i przewidywanej sytuacji rozwojowej pomocy społecznej na
terenie Gminy Pawłowice w kontekście ustawowych zadań z uwzględnieniem problemów osób korzystających z
pomocy.

Należy podkreślić, że klientami ośrodka są głównie ludzie młodzi, o niskim statusie społecznym.  Dominującym
problemem na terenie gminy jest bezradność osób w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Obserwuje się również
negatywne skutki bezrobocia – niekorzystne relacje interpersonalne, problem uzależnień, akty przemocy i agresji w
rodzinie, depresje  i choroby psychiczne.

Zaproponowane cele programu i kierunki działania wzajemnie zależą od siebie, a ich realizacja wzajemnie się
warunkuje. Aby kontynuować prace rozpisanych szczegółowych działań niezbędne jest powołanie zespołów roboczych
i opracowanie odpowiednich projektów socjalnych.     W projektach tych zostaną zawarte zadania i sposoby ich
realizacji.


