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CZEŚĆ WSTĘPNA
1. Wstęp

Od maja 2004 roku obowiązuje ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku
(tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 182, z późn. zm.), która nałożyła na gminy obowiązek
opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych. Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych to ogólny program definiowania i realizacji celów społecznych
gminy, głównie w dziedzinie polityki społecznej. W programie opisane są kluczowe problemy
społeczne mieszkańców gminy, ich niezaspokojone potrzeby, a także wskazany jest kierunek
działań na rzecz niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych, dolegliwych i negatywnych.
Celem strategii jest wypracowanie najbardziej efektywnego i najlepiej dostosowanego
do potrzeb systemu wsparcia ludności, tak by ludzie mieli dostęp do systemu wsparcia
społecznego i zasobów społecznych umożliwiających osiągnięcie potencjału koniecznego do
samodzielnego funkcjonowania.
Pogłębiające się zjawisko ubóstwa rodzin, związane z bezrobociem, problemy osób
samotnych, starszych i niepełnosprawnych, trudna sytuacja materialna rodzin wielodzietnych,
uzależnienia i przemoc w rodzinie to trudne problemy społeczne, które stanowią wyzwanie
dla władz samorządowych oraz instytucji pomocy społecznej na poziomie lokalnym. Od
skuteczności rozwiązania tych problemów zależy funkcjonowanie wspólnoty, jaką stanowi
gmina. Rozwiązanie istotnych problemów społecznych jest działaniem trudnym i
długofalowym, dlatego też celowe jest strategiczne podejście do zagadnień ze sfery polityki
społecznej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Izabelin na lata 2014-2020
posiada ścisłą korelację z kluczowymi dokumentami planistycznymi na szczeblu:
1. lokalnym:
a) gminnym: ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin do roku 2015,
Gminnym Programem Wspierania Rodziny w Gminie Izabelin na lata 2012-2014,
b) powiatowym: ze Strategią Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 2015 roku,
Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 2013 roku, Strategią
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Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego
na lata 2009-2013,
c) regionalnym: ze Strategią Rozwoju województwa Mazowieckiego do 2030 roku, Strategią
wojewódzką w zakresie polityki społecznej dla województwa Mazowieckiego na lata 20052013.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Izabelin na lata 2014-2020 stanowi
kontynuację kierunków działań zawartych we wcześniejszej Strategii Integracji i
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Izabelin na lata 2009-2013.

1.1. Podstawy prawne
Cele i kierunki działań zawarte w niniejszej Strategii są zgodne z rekomendacjami
sformułowanymi w dokumentach określających politykę społeczną państwa, województwa i
powiatu.

Strategia Lizbońska
Jednym z zadań wynikających z przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było
pojawienie się nowych zadań z zakresu polityki społecznej. Chociaż prawo wspólnotowe UE
nie ingeruje w kompleksowe rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, obowiązujące w
państwach członkowski to jednak polityka społeczna UE ujednolica narodowe polityki
społeczne. Europejska polityka społeczna została określona podczas Szczytu Lizbońskiego w
2000 roku, na którym kraje członkowskie UE uznały, że zwalczanie ubóstwa i wykluczenia
społecznego będzie centralnym elementem w procesie modernizacji europejskiego modelu
społecznego. Strategia Lizbońska określa cztery priorytety do prowadzenia polityki
społecznej:
dostęp do zatrudnienia oraz do środków finansowych, praw, dóbr i usług,
zapobieganie ryzyku wykluczenia,
pomoc najbardziej zagrożonym,
mobilizacja wszystkich właściwych instytucji.
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Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika
wprost z art. 17. ust. 1 pkt 1) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.). Ustawa o pomocy społecznej określa:
1) zadania w zakresie pomocy społecznej
2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich przydzielania
3) organizację pomocy społecznej
4) zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej.
Według ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Ze względu na różnorodność problemów społecznych występujących w gminie
opracowanie Strategii oparto także na innych aktach prawnych, a w szczególności:
- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z późn. zm.);
- ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356);
- ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.
992, z późn. zm.);
- ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z
2012 r. poz. 1228, z późn. zm.);
- ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.);
- ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr
180, poz. 1493, z późn. zm.);
- ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.
124);
- ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 674);
- ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz.
225, z późn. zm.);
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- ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
- ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr
231, poz. 1375);
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm);
- ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

1.2. Proces wypracowania strategii

Projekt Strategii został przygotowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy
wykorzystaniu własnych materiałów diagnostycznych i sprawozdawczych oraz materiałów
przygotowanych przez jednostki administracji publicznej. Bazą do opracowania diagnozy
społecznej zawartej w Strategii były również materiały Głównego Urzędu Statystycznego
(Baza Danych Lokalnych). Analiza danych pozwoliła na dokonanie diagnozy stanu obecnego
jak również pewnych tendencji obserwowanych na przestrzeni dłuższego okresu czasu.
Analiza danych zebranych na przestrzeni kilku ostatnich lat (ostatnie 3 lata) pozwoliła na
dokonanie prognozy zjawisk społecznych, charakterystycznych dla gminy.
Ważnym elementem procesu budowy Strategii było przeprowadzenie badań
ankietowych na terenie Gminy Izabelin. Badaniu poddano pracowników instytucji
funkcjonujących na terenie Gminy, w tym: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Izabelinie, Urzędu Gminy, placówek oświatowych a także radnych Gminy Izabelin,
reprezentujących mieszkańców gminy. Zorganizowano również warsztaty wyjazdowe z
przedstawicielami instytucji pomocy społecznej w powiecie warszawskim zachodnim.
Materiał zgromadzony w wyniku badań dostarczył niezwykle ważnych informacji na temat
funkcjonowania pomocy społecznej na terenie Gminy a także pomógł w sformułowaniu
przyszłych działań opisanych w niniejszej Strategii.
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CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

2.Charakterystyka Gminy Izabelin

Położenie i terytorium

Gmina Izabelin to gmina wiejska, położona w powiecie warszawskim zachodnim, w
województwie mazowieckim. Gmina została wydzielona 1 stycznia 1995 roku decyzją Rady
Ministrów z północnej części Gminy Stare Babice.
W skład Gminy wchodzi 7 sołectw: Truskaw, Laski, Izabelin B (południowy),
Sieraków, Izabelin C (północny), Hornówek i Mościska. Teren Gminy położony jest wśród
lasów Puszczy Kampinoskiej, na północny zachód od Warszawy. Kampinoski Park
Narodowy obejmuje 75% powierzchni gminy, reszta jej terenów leży w otulinie parku. Gmina
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy – graniczy ze stolicą w miejscowości
Mościska. Teren Gminy zajmuje powierzchnię 65 km².
Gmina ze względu na swoje położenie jest niezwykle atrakcyjna, jako miejsce do
osiedlania się. W gminie działalność gospodarczą prowadzi 1 115 przedsiębiorców. Celem
strategicznym rozwoju Gminy jest stały wzrost poziomu życia mieszkańców przy
respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska naturalnego. Gmina
w ostatnich latach inwestuje średnio ok. 30 – 45 % swojego budżetu w poprawę standardów
życia mieszkańców.
W celu ochrony środowiska naturalnego zrealizowano szereg inwestycji w zakresie
rozwoju

infrastruktury

technicznej.

Wybudowano

oczyszczalnię

ścieków,

zbiornik

retencyjno-infiltrujący, sieć wodociągową i kanalizacyjną, wprowadzono segregację śmieci.

Ludność i jej struktura

Gmina w 2012 r. liczyła 10 444 mieszkańców, w tym 5 083 mężczyzn i 5 361 kobiet
(stan na 31.12.2012 r.). Na 100 mężczyzn przypadało 105 kobiet. Wskaźnik gęstości
zaludnienia w 2012 r. wynosił 161 osób na 1 km² (w roku 2011 wskaźnik wynosił 159 osób
na 1 km²).
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Wykres 1. Liczba mieszkańców Gminy Izabelin według podziału na płeć w latach 20102012. Stan na 31.12.2012. Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.
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Wykres 2. Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Izabelin w latach 2010-2012. Źródło:
Bank Danych Lokalnych GUS.
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W latach 2010-2012 liczba ludności Gminy rosła z roku na rok, co jest pozytywnym
zjawiskiem oznaczającym zarówno przyrost naturalny jak i migrację. Analiza struktury
wiekowej mieszkańców Gminy za lata 2010-2012 pozwala stwierdzić, że korzystna jest
proporcja osób w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku poprodukcyjnym.
Najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym.
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Kultura

Centrum Kultury Izabelin
Otwarcie Centrum nastąpiło w czerwcu 2007 r. Jest to nowoczesny obiekt, mający duże
znaczenie w integracji mieszkańców Gminy. Centrum Kultury organizuje wystawy, koncerty,
spotkania, przedstawienia teatralne, imprezy kulturalno-edukacyjne i plenerowe, imprezy i
przedstawienia dla dzieci, zajęcia dla dzieci w czasie ferii i wakacji itp. Na organizowane
projekcje filmowe są zapraszane w roli komentatorów znane postacie związane z filmem.
Obecnie w CKI działa również ok. 30 sekcji tematycznych, takich jak m.in. malarstwo,
ceramika, witraż, modelarstwo, balet, tańce towarzyskie, zajęcia aktorskie, filmowe,
fotograficzne, joga, fitness, języki obce, klub seniora, chór. W zajęciach uczestniczy
systematycznie ok. 500 mieszkańców gminy we wszystkich grupach wiekowych.
Centrum Kultury jest również współorganizatorem Letniego Festiwalu Muzycznego „W
Krainie Chopina”, który swym zasięgiem obejmuje 3 powiaty województwa mazowieckiego.
Od 2008 r. w Sali koncertowej Centrum odbywa się Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
Juliusza Zarębskiego. Corocznie CKI organizuje dla czytelników imprezę „Spotkania z
książką”, połączoną ze spotkaniami z autorami i wydawcami.

Klub Seniora
Klub został utworzony we wrześniu 2007 r. i działa przy Centrum Kultury. W Klubie
organizowane są zajęcia dla Seniorów z terenu Gminy. Oferta Klubu obejmuje zajęcia
edukacyjne, np. kursy komputerowe, zajęcia gimnastyczne, zabawy taneczne, koncerty,
wycieczki. Popularnością cieszą się spacery „nordic walking”.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Przy Centrum Kultury funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku, który integruje
Seniorów zamieszkałych w Gminie Izabelin. Poprzez organizację różnych inicjatyw stwarza
członkom warunki do aktywnego, produktywnego i miłego spędzania wolnego czasu.

Gminna Biblioteka Publiczna
Biblioteka posiada w swoich zbiorach ponad 18 tysięcy woluminów. Wydzielony jest
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dział literatury dla dzieci. Oprócz książek w tradycyjnej formie, Biblioteka posiada również
dział zawierający multimedia i udostępnia książki w postaci elektronicznej.

Miejsca pamięci bohaterstwa Polaków w czasie II wojny światowej
Laski - cmentarz wojenny 720 żołnierzy Września'39 oraz 100 partyzantów Armii Krajowej
Opaleń - w gajówce tablica ku pamięci żołnierzy VIII Rejonu AK
Pociecha - krzyż upamiętniający walki Powstańczych Oddziałów Specjalnych "Jerzyki" pod
dowództwem por. Jerzego Strzałkowskiego "Jerzego".
Sieraków - kamień ku czci 5 żołnierzy Armii Krajowej oraz kamień z tablicą ku czci
zamordowanych mieszkańców Sierakowa.
Truskaw - pomnik ku czci poległych i zamordowanych.

Edukacja

Na terenie Gminy znajdują się następujące publiczne placówki edukacyjne:
Gminne Przedszkole w Izabelinie
Gminne Przedszkole w Laskach
Zespół Szkół w Izabelinie obejmujący 2 placówki:
- Szkołę Podstawową im. Płk. Stanisława Królickiego
- Gimnazjum im. ks. Aleksandra Fedorowicza
W szkołach prowadzonych jest wiele zajęć dodatkowych jak zajęcia wyrównawcze,
logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, organizowane jest wsparcie pedagogiczne i
psychologiczne, funkcjonują różnorodne koła przedmiotowe, kółka zainteresowań, zajęcia
sportowe, realizowane są programy profilaktyczne i unijne, działają świetlice. Również w
przedszkolach prowadzone są różnorodne zajęcia dodatkowe, korekcyjne, logopedyczne,
realizowane są programy unijne.
W gminie działają również placówki niepubliczne, takie jak:
Żłobek – „Klub Malucha” w Laskach
Przedszkole – „Radosny Domek pod Sosnami” w Izabelinie.

Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego
Organizuje pokazy filmów, warsztaty edukacyjne i zajęcia w terenie. Prowadzi
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działalność wystawienniczą i szkoleniową, obejmującą konferencje, sympozja, warsztaty dla
nauczycieli i kadr ochrony przyrody. W Centrum działa biblioteka i stała ekspozycja
przyrodnicza.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi - Zakład dla Niewidomych w Laskach
Zakład kształci niewidome dzieci i młodzież z całego kraju – od przedszkola po szkołę
zawodową i technikum masażu. Oferuje też naukę w szkole muzycznej oraz całą gamę
pracowni i warsztatów – ceramiczne, stolarskie, wikliniarskie itp. Dzięki nauce w Zakładzie
absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na studiach a także mogą rozpocząć zawodową
pracę. W Laskach działa również szkoła muzyczna oraz internaty. Dzieci w Laskach są objęte
rehabilitacją ruchową, wzroku (dla dzieci słabowidzących), nauką orientacji przestrzennej,
hipoterapią, muzykoterapią.

Sport i rekreacja

Teren Gminy położony jest wśród lasów Puszczy Kampinoskiej. Kampinoski Park
Narodowy obejmuje 75% powierzchni gminy, reszta jej terenów leży w otulinie parku.
Doskonałe warunki naturalne czynią Gminę Izabelin jedną z atrakcyjniejszych gmin na
Mazowszu pod względem wypoczynku i rekreacji. Amatorzy aktywnego stylu życia mają do
dyspozycji liczne ścieżki rowerowe oraz sieć oznakowanych szlaków turystycznych
prowadzących po Kampinoskim Parku Narodowym. Na terenie gminy funkcjonują
wypożyczalnie sezonowego sprzętu sportowego (rowerów, nart, sanek). Można organizować
kuligi, ogniska, imprezy plenerowe, przejażdżki konne (na terenie gminy funkcjonuje
stadnina koni „Sawanka”).
Co roku odbywa się Gwiaździsty Rajd Rowerowy organizowany przez Towarzystwo
Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego. Od 2 lat organizowany jest Bieg „Truskawki”.
Od 2009 roku w okresie zimowym, mieszkańcy Izabelina mają do dyspozycji lodowisko.
W 2010 r. w Laskach został oddany do użytkowania wybudowany w ramach programu
rządowego zespół boisk sportowych tzw. „Orlik”.
W prawie każdej miejscowości na terenie Gminy znajdują się place zabaw dla dzieci.
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Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gminie Izabelin
Do zadań Ośrodka należy zarządzanie terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowy
na terenie Gminy, prowadzenie zajęć w zespołach sportowo-rekreacyjnych, organizowanie
mores sportowych i rekreacyjnych.

Gminny Klub Sportowy „Ryś Laski”
Działa od 1996 roku. Klub zrzesza około 150 osób. Zawodnicy trenują piłkę nożną w
IV różnych grupach wiekowych od 10 do 40 lat. Jest również grupa piłki siatkowej. Klub
korzysta ze stadionu GOSiR.

Opieka zdrowotna

Podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy zapewniają trzy przychodnie
działające, jako PZOZ i NZOZ. Na terenie gminy istnieje również wiele prywatnych praktyk
lekarskich, zarówno podstawowych jak i specjalistycznych a także stomatologicznych.
W ramach gminnego programu profilaktyki przeciwnowotworowej piersi i szyjki
macicy, gmina od lat finansuje badania mammograficzne oraz cytologiczne dla wszystkich
mieszkanek, bez względu na ich wiek. Od kilku lat prowadzony jest program walki z
osteoporozą, programy profilaktyki chorób serca i inne, finansowane z funduszy gminnych.
Działa również „Szkoła rodzenia”.
W gminie funkcjonuje także w ramach NZOZ Centrum Rehabilitacji Izabelin,
zapewniające mieszkańcom zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne.

3. Pomoc społeczna

Według ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na
celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Za
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Gminie Izabelin odpowiedzialny jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie.
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3.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie

GOPS w Izabelinie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy Izabelin,
powołaną i działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych oraz na podstawie:
1. uchwały Rady Gminy Izabelin Nr IV/26/95 z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie
utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie,
2. przepisów dotyczących pomocy społecznej oraz sektora finansów publicznych.
Ośrodek realizuje:
1. zadania własne gminy oraz zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej, wynikające z
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn.
zm.),
2. zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępcze j (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr
180, poz. 1493, z późn. zm.),
3. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z:
a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z
2012 r. poz. 1228, z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
oraz wielu innych.

Do zadań GOPS należy w szczególności:
1. realizacja zadań własnych gminy:
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej
m.in. zasiłków stałych, celowych, okresowych i innych,
- świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
- udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego
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pozbawionym w tym bezdomnym,
- dożywianie dzieci
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
- praca socjalna
- wspieranie rodziny i współfinansowanie pieczy zastępczej
- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych
- diagnoza potrzeb oraz sprawozdawczość
2. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń alimentacyjnych i prowadzenie postępowań wobec
dłużników alimentacyjnych.
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki
oraz wiele innych zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do
przedmiotu wszystkich działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie
upoważniony jest Kierownik GOPS. Ośrodek prowadzi postępowania w oparciu o Kodeks
Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem innych szczegółowych unormowań
wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw.

W GOPS w 2012 roku zatrudnionych było 9 pracowników: kierownik Ośrodka, 4
pracowników socjalnych, 4 pozostałych pracowników (specjaliści od świadczeń rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego, główna księgowa oraz specjalista do spraw księgowo-kadrowych).
W 2013 r. GOPS, zgodnie z wymogami ustawowymi, zatrudnił jeszcze aspiranta pracy
socjalnej oraz asystenta rodziny.
Ponadto GOPS prowadzi dla mieszkańców gminy bezpłatne poradnictwo prawne,
psychologiczne oraz grupę wsparcia dla osób współuzależnionych.
W wywiadach przeprowadzonych z pracownikami GOPS, ustalono, że priorytetem w
udzielaniu pomocy jest pomoc kierowana do dzieci i osób starszych i niepełnosprawnych.
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W związku z tym, że GOPS w Izabelinie jest małą placówką, pracownicy Ośrodka mają
doskonałe rozeznanie w problemach i potrzebach osób, którym pomagają. Wspólnie mogą
zastanawiać się nad najlepszymi rozwiązaniami trudnych przypadków. Również podopieczni
znają pracowników, mają do nich zaufanie i dzięki temu, zwracają się do nich we wszystkich
trudnych sprawach.
Pracę nad rozwiązywaniem problemów społecznych spowalniają ciągle zwiększające
się wymogi biurokratyczne i ogrom pracy związanej z przygotowaniem dokumentów,
niezbędnych do wydania każdej decyzji.
W opinii pracowników GOPS współpraca z większością instytucji działających na rzecz
rozwiązywania problemów społecznych układa się dobrze, zarówno z Wójtem, Radą Gminy,
urzędem gminy, ze szkołami, służbą zdrowia, kościołem, Towarzystwem Pomocy im. Św.
Brata Alberta. Najtrudniej współpracuje się z komornikami, policją i sądami.

Pomoc społeczna – świadczenia pieniężne i niepieniężne
Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa,
bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy
w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, potrzeby ochrony ofiar
handlu ludźmi, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w
przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii,
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, itp.
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których dochody nie przekraczają
kryteriów dochodowych określonych w ustawie o pomocy społecznej, ustalanych w oparciu o
próg interwencji socjalnej i waloryzowanych co kilka lat, przy jednoczesnym wystąpieniu, co
najmniej jednej z w/w okoliczności. Kryterium dochodowe wynosi obecnie 542, - zł dla
osoby samotnie gospodarującej i 456,- zł na osobę w rodzinie. W systemie pomocy społecznej
przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, wspólnie zamieszkujące i
gospodarujące.
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Tabela 1. Przyznana pomoc w latach 2010 – 2012 z podziałem na powód jej przyznania.
Źródło: GOPS w Izabelinie.

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Powód trudnej sytuacji
życiowej

liczba

liczba

liczba

liczba osób

liczba

liczba osób

rodzin

osób w

rodzin

w

rodzin

w

rodzinach

rodzinach

rodzinach

Ubóstwo

90

236

74

197

73

164

Sieroctwo

14

45

5

15

3

10

Bezdomność

6

10

4

9

3

5

44

191

37

171

26

112

15

94

18

101

9

51

Bezrobocie

94

262

94

279

81

225

Niepełnosprawność

60

147

60

135

59

125

Długotrwała lub ciężka choroba

98

219

83

180

74

158

Bezradność w sprawach

58

219

68

236

80

234

- rodziny niepełne

29

83

27

82

31

91

- rodziny wielodzietne

14

88

15

84

9

51

Przemoc w rodzinie

2

10

2

6

8

27

Alkoholizm

54

127

39

98

40

89

Narkomania

1

1

2

2

1

1

Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym: wielodzietność

opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa
domowego w tym:
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7

10

0

0

4

8

0

0

0

0

0

0

Zdarzenie losowe

2

2

1

4

5

8

Sytuacja kryzysowa

4

9

3

9

13

31

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

0

0

0

0

Trudności w przystosowaniu do
życia po opuszczeniu zakładu
karnego
Potrzeba ochrony ofiar handlu
ludźmi

Głównymi przyczynami udzielenia pomocy w roku 2012 były bezrobocie, bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność i alkoholizm.

Analizując powyższe dane należy zwrócić uwagę na niewielki spadek liczby rodzin
objętych pomocą społeczną z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, ubóstwa, potrzeby
ochrony macierzyństwa. Jednocześnie odnotowano wzrost liczby rodzin korzystających z
pomocy społecznej z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego, zwiększyła się liczba rodzin niepełnych i z
problemem przemocy w rodzinie.
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Wykres 3. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz z pracy
socjalnej w latach 2010 – 2012. Źródło: GOPS w Izabelinie.
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100

liczba rodzin
korzystających z
pracy socjalnej

0
2010

2011

2012

Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować spadek liczby rodzin korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej, natomiast wzrasta liczba rodzin, którym udzielane jest
wsparcie w postaci pracy socjalnej i poradnictwa.

Tabela 2. Wydatki na pomoc społeczną w latach 2010 – 2012 (ogółem). Źródło:
Sprawozdania GOPS w Izabelinie.

Wydatki na pomoc
społeczną

Wydatki ogółem

rok

rok

rok

2010

2011

2012

2 627 518, - zł

2 451 211, - zł

2 570 931, - zł

1 214 409, - zł

1 131 263, - zł

1 135 026, - zł

w tym: na zadania
zlecone (świadczenia
rodzinne i FA)
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Wykres 4. Wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w latach 2010 – 2012.
Źródło: Sprawozdania GOPS w Izabelinie.

461 398 zł
95 000 zł

2012

235 620 zł
122 841 zł

zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków
rodzinnych

137 415 zł

572 622 zł

jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka "becikowe"

95 000 zł

2011

213 435 zł
zasiłek pielęgnacyjny

85 505 zł
140 505 zł

świadczenia pielęgnacyjne
640 349 zł
114 000 zł

2010

fundusz alimentacyjny

200 430 zł
68 640 zł
140 700 zł

0

150000

300000

450000

600000

Z analizy danych wynika, że zwiększają się wydatki na zasiłki i świadczenia
pielęgnacyjne, co świadczy o zwiększającej się liczbie osób niepełnosprawnych oraz osób
rezygnujących z pracy w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
Zmniejsza się natomiast liczba osób pobierających świadczenia rodzinne. Związane to jest z
niskim kryterium, uprawniającym do świadczeń, które nie jest podnoszone.

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
Od 2012 r. GOPS realizuje nowe zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i
pieczy zastępczej, która nakłada na gminę nowe obowiązki, związane z zapewnieniem
wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, tworzeniem systemu opieki nad dzieckiem, a także współfinansowaniem
pobytu dzieci w pieczy zastępczej (10% w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej oraz
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30% w drugim i 50% w latach następnych). W czerwcu 2013r. GOPS zatrudnił asystenta
rodziny, którego zadaniem jest praca z rodzinami mającymi problemy w wypełnianiu swoich
funkcji rodzinnych i opiekuńczo-wychowawczych, w celu poprawy ich sytuacji i
przywrócenia prawidłowego funkcjonowania. Rodzinom tym, udzielana jest także pomoc
finansowa, rzeczowa, prawna, psychologiczna oraz w postaci pracy socjalnej i poradnictwa.
Również z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej prowadzona
jest nadal praca socjalna oraz praca asystenta rodziny mająca na celu przywrócenie im
zdolności do prawidłowego wypełniania swoich ról, a w konsekwencji umożliwienie powrotu
dzieci do rodziny.
Planowane przez gminę działania dotyczące wspierania rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich i opiekuńczo-wychowawczych określone są w
przyjętym przez Radę Gminy Izabelin „Gminnym Programie wspierania Rodziny w Gminie
Izabelin na lata 2012 – 2014”.
Koszty realizacji powyższych zadań wyniosą w 2013 r. około 45 000, - zł, i będą się znacznie
zwiększały w kolejnych latach.

Realizacja programów pomocy społecznej

Program Rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Celem programu jest zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania (w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych); poprawienie poziomu życia osób i rodzin o niskich
dochodach; ograniczenie niedożywienia poprzez upowszechnianie zdrowego stylu żywienia.
Grupą docelową są głównie dzieci do 7-go roku życia; uczniowie do czasu ukończenia szkoły
ponad gimnazjalnej; osoby i rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach, w szczególności
osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.
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Wykres 5. Liczba osób objętych ogółem programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” (w formie posiłków, zasiłków celowych na żywność i pomocy rzeczowej) w
latach 2010 – 2012 na terenie Gminy Izabelin oraz podział na grupy wiekowe. Źródło:
Sprawozdania GOPS w Izabelinie.
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liczba osób objętych programem dożywiania ogółem
pozostałe osoby (dorośli, osoby niepełnosprawne, chore, w podeszłym wieku)
dzieci i młodzież do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
dzieci do lat 7

Wykres 6. Koszty programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym
koszty zakupu posiłków w latach 2010 – 2012 w Gminie Izabelin. Źródło: Sprawozdania
GOPS w Izabelinie.
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Jak wynika z przedstawionych danych zmniejsza się liczba osób korzystających z
programu „dożywianie”, a wydatki na ten program, w coraz większej części przeznaczane są
na zakup posiłków.

„Szansa na lepsze jutro – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w gminie
Izabelin” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Od roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie realizuje projekt,
którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, nieaktywnych
zawodowo i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W każdym roku ze szkoleń oraz
wszelkiego rodzaju wsparcia w ramach projektu korzysta 14 osób. Projekt będzie
kontynuowany w 2014r.
Koszty projektu:
Rok 2010 - całkowity koszt – 111 841, - zł, w tym wkład własny gminy - 11 743, - zł.
Rok 2011 – całkowity koszt - 121 166, - zł, w tym wkład własny gminy - 13 065, - zł.
Rok 2012 – całkowity koszt - 106 720, - zł, w tym wkład własny gminy - 11 404, - zł.

Gminny Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych
Od marca 2013 r. na terenie Gminy realizowany jest program wspierania rodzin
wielodzietnych Karta Rodziny 3+ i Karta Rodziny 4+. Celem programu jest wspieranie dzieci
i młodzieży z rodzin wielodzietnych w procesie wychowawczym oraz ułatwienie im dostępu
do dóbr kultury, sportu, edukacji i opieki przedszkolnej, wykraczających poza podstawę
programową. Jest to realizowane poprzez zastosowanie zniżki 50% od obowiązujących opłat
za zajęcia i cen biletów na imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury Izabelin
oraz 25% ulgi, (gdy w rodzinie jest 3 dzieci) lub 30% ulgi (dla rodzin z 4 lub więcej dzieci)
na zajęcia w przedszkolach publicznych wykraczające poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego. Ulgi przysługują rodzinom mającym na utrzymaniu troje lub
więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
mieszkającym na terenie gminy Izabelin i rozliczającym się w niej z podatku dochodowego.
Koszty realizacji programu pokrywane są z budżetu Gminy Izabelin. W 2013r. z programu
skorzystały już 34 rodziny, dla których wydano 172 karty.
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Koszt realizacji programu w 2013r. (od marca) wynosi około 5 000, - zł. Przyjmuje się, że
koszt realizacji programu w następnych latach wyniesie około 10 000, - zł rocznie.

Gminny Program „Akcja – bilet” dla dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i
gimnazjum
Program ma na celu wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
poprzez zakup biletów komunikacji miejskiej dla dzieci dojeżdżających do szkół
podstawowych i gimnazjum. Koszty realizacji programu pokrywane są z budżetu Gminy
Izabelin i wynoszą rocznie ok. 15 000, - zł.

Gminny program osłonowy dla osób przystępujących do systemu kanalizacyjnego
Program ma na celu wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w
przyłączeniu się do systemu kanalizacyjnego. Koszty realizacji programu pokrywane są z
budżetu Gminy Izabelin. Wysokość kosztów ponoszonych w danym roku zależna jest od
zakresu rozbudowy sieci i liczby wykonywanych przyłączy.

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Izabelin
Od marca 2011 r. działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Izabelinie, w skład,
którego wchodzą przedstawiciele GOPS, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Policji,
Sądu, Prokuratury, oświaty, służby zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, organizacji pozarządowych. Zadaniem Zespołu jest współpraca wszystkich
tych instytucji w celu przeciwdziałania przemocy domowej oraz niesienia pomocy osobom
nią dotkniętym. Zespół zajmuje się sprawami rodzin obciążonych problemem przemocy,
problemem zaniedbywania dzieci, kryzysów i konfliktów rodzinnych. Zespół powołuje grupy
robocze, które zajmują się pracą z konkretnymi rodzinami - ofiarami i sprawcami przemocy w
ramach procedury „Niebieskich Kart”.
- liczba założonych „Niebieskich Kart”
rok 2012 - 19 kart, rok 2013 – 13 kart
- powołane grupy robocze do pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinach:
rok 2012 – 10 grup, rok 2013 – 13 grup
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W ramach tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie został
opracowany i przyjęty przez Radę Gminy „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Izabelin na lata 2012-2017”.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zakres działań GKRPA obejmuje:
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy Domowej Gminy Izabelin na dany rok,
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
- motywowanie do leczenia osób zgłoszonych na posiedzenia;
- podejmowanie czynności prowadzących do skierowania osoby uzależnionej na przymusowe
leczenie odwykowe.

Wykres 7. Środki finansowe przeznaczone w budżecie Gminy w latach 2010 – 2013 na
profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień. Źródło: Ocena zasobów pomocy
społecznej w Gminie Izabelin.
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3.2. Diagnoza problemów społecznych Gminy Izabelin

3.2.1. Bezrobocie

Bezrobocie w Gminie Izabelin jest zjawiskiem najbardziej powszechnym W 2012 r.
największym problemem społecznym (ze względu na udzieloną pomoc przez GOPS) było
właśnie bezrobocie. W 2010 r. wsparcie ze względu na bezrobocie otrzymały 94 rodziny, tak
samo było w roku 2011. W 2012 r. nastąpił spadek liczby rodzin potrzebujących pomocy z
tego tytułu do 81. Pomimo tendencji spadkowej jest to nadal poważny problem społeczny.
Zgodnie z definicją ustawową, osobą bezrobotną jest osoba pozostająca bez pracy, ale
jednocześnie zdolna i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu. Straty i skutki
społeczne, które powoduje bezrobocie są trudne do oszacowania. Pierwsze odczuwalne skutki
długotrwałego braku pracy są natury ekonomicznej – utrata źródła utrzymania, idące za tym
ubożenie a w dalszej kolejności problemy społeczne. Efektem tego zjawiska jest pojawiająca
się na szeroką skalę degradacja grup społecznych i to nie tylko osób bezpośrednio dotkniętych
bezrobociem, ale także członków ich rodzin. Utrata pracy, przejście na zasiłek, jego utrata i
potrzeba korzystania z pomocy społecznej bardzo często prowadzą do ubóstwa ze wszystkimi
jego skutkami. Długotrwałe bezrobocie powoduje pogorszenie się stosunków wewnątrz
rodziny, a w dalszej kolejności, jak wskazują obserwacje pracowników GOPS, do jej rozpadu.
Negatywnym skutkiem jest również zwiększenie ryzyka zaistnienia patologii życia
społecznego. Pojawia się również groźba przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorów
osobowych, a w konsekwencji dziedziczenia statusu bezrobotnego.

Bezrobocie wpływa

destrukcyjnie na pełnienie przez rodzinę podstawowych funkcji oraz realizację jej
określonych zadań.
Statystyki dotyczące bezrobocia w znacznym stopniu zniekształcone są jednak przez
tzw. bezrobocie utajone oraz pracę „na czarno”, a zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy
często traktowane jest jedynie, jako źródło ubezpieczenia zdrowotnego. Pozwala także
utrzymać „oficjalne” dochody na niskim poziomie i dzięki temu pobierać świadczenia.
Wykonywanie „pracy na czarno” wiąże się w przyszłości z brakiem świadczeń z ZUS w
wieku emerytalnym lub w przypadku utraty zdrowia i niepełnosprawności, co z kolei
powoduje, pozostawanie w systemie pomocy społecznej. W opinii pracowników GOPS nie
ma jednoznacznej odpowiedzi, z czego wynika bezrobocie na terenie gminy. W większości
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przypadków jest to faktyczny brak odpowiednich ofert pracy, ale częste są przypadki, że
osoby bezrobotne nie chcą podejmować pracy tej, która jest, czasami z prozaicznych
powodów jak odległość, niska pensja, nieopłacalność podjęcia zatrudnienia albo po prostu
niechęć do pracy lub jakiegokolwiek działania.

Wykres 8. Liczba osób bezrobotnych (zarejestrowanych) w stosunku do liczby mieszkańców
Gminy Izabelin w latach 2010-2012. Stan na 31.12. 2012. Źródło: Bank Danych Lokalnych
GUS.
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Tabela 3. Struktura rynku pracy na terenie Gminy Izabelin w latach 2010-2012. Stan na
31.12. 2012. Źródło: Sprawozdania GOPS w Izabelinie.
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Na koniec 2012 r. udział bezrobotnych wśród mieszkańców Gminy Izabelin w wieku
produkcyjnym wyniósł 5,0%. Dla porównania wskaźnik ten w 2009 roku wynosił 3,6%, w
2010 roku 4,1%, w 2011 roku 4,5%.

3.2.2. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego

Znaczna część osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Izabelinie to osoby, które cechuje niezaradność w opiece i wychowaniu dzieci oraz w
prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Problem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach to efekt kilku
przyczyn, między innymi:
braku czasu i zaangażowania rodziców w wychowywanie dzieci,
niedojrzałości emocjonalnej rodziców, zwłaszcza bardzo młodych,
brak wykształcenia (wykształcenie podstawowe),
euro sieroctwo,
brak umiejętności społecznych,
problemy w rodzinie, np. uzależnienia, przemoc domowa,
zatracenie wartości moralnych i etycznych,
nieustabilizowane formalnie związki,
Rodzina dysfunkcyjna nie jest w stanie spełniać swoich podstawowych zadań: nie
realizuje właściwie funkcji opiekuńczo-wychowawczych, nie zaspokaja potrzeb materialnych
i duchowych oraz nie przekazuje właściwych społecznie wzorców postępowania. W takim
wypadku nie wystarczy zajmować się tylko dziećmi w celu poprawy ich funkcjonowania, lecz
całą rodziną, która potrzebuje wszechstronnej diagnozy i pomocy
Problemy opiekuńczo-wychowawcze bardzo często są przyczyną umieszczania dzieci i
młodzieży w specjalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub resocjalizacyjnych.
Według opinii pracowników GOPS coraz większym problemem jest obecnie również
bezradność określana w ustawie o pomocy społecznej, jako bezradność w prowadzeniu
gospodarstwa domowego, czyli bezradność ogólno-życiowa, która przejawia się głównie
nieumiejętnością zarządzania posiadanymi środkami i zasobami, nieumiejętnością planowania
wydatków, ustalania hierarchii ważności celów i wydatków, nieumiejętnością prowadzenia
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gospodarstwa domowego. Dla wielu rodzin opłacanie świadczeń i regulowanie rachunków,
czy też spłata zaciągniętych kredytów nie jest priorytetem, jest czymś co można odłożyć i
zapomnieć, nie widząc w tym żadnego problemu. Problemy zauważane są dopiero w
momencie odłączenia gazu, wody, prądu lub wizyty komornika. Często zaległości są już tak
duże, że rodzina nie jest w stanie sama sobie z nimi poradzić. Innym problemem, z tym
związanym, z którym coraz częściej spotykają się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej,
jest branie przez klientów wielu pożyczek, głównie w parabankach, co w konsekwencji
powoduje wpadanie w tzw. „spiralę kredytową”. Pomoc dla tych rodzin jest szczególnie
trudna, ponieważ najczęściej przekraczają kryterium dochodowe, a ponadto oczekują tylko
wsparcia finansowego, nie widząc konieczności zmiany sposobu funkcjonowania i
gospodarowania.

3.2.3. Niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba

Na terenie Gminy Izabelin znaczącym problemem społecznych jest długotrwała lub
ciężka choroba a także niepełnosprawność. Pomimo tego, że liczba osób ubiegających się o
pomoc z tytułu długotrwałej choroby maleje, to jest to nadal rozległy problem społeczny.
Podobna sytuacja jest z udzieloną pomocą z tytułu niepełnosprawności
Niepełnosprawność jest szczególnie ważnym problemem społecznym, ograniczającym
funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Niepełnosprawność to ograniczenie i wynikający z
tych ograniczeń brak zdolności wykonywania jakiejś czynności w sposób uważany za
normalny dla człowieka. Osoba niepełnosprawna nie może samodzielnie zapewnić sobie
możliwości normalnego funkcjonowania, wskutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia.
Niepełnosprawność wiąże się z dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi i umysłowymi.
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Wykres 9. Liczba osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności w
latach 2010-2012. Źródło: Sprawozdania GOPS w Izabelinie.
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W związku ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, coraz częściej mamy również do
czynienia z niepełnosprawnością fizjologiczną, związaną z wiekiem, która powoduje
ograniczenie samodzielnego funkcjonowania i konieczność zapewnienia opieki z zewnątrz.

Tabela 4. Zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności
w latach 2010-2013. Źródło: Sprawozdania GOPS w Izabelinie.

Zasiłek stały z tytułu
niezdolności do pracy z
powodu

wieku

rok 2010
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23
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78 181 zł

80 082 zł

81 463 zł

107 919

lub

niepełnosprawności

liczba osób

kwota wydatków

Podobnie jak w przypadku niepełnosprawności również długotrwała choroba
dezorganizuje życie chorej osoby i jej rodziny. Natężenie zjawiska choroby nasila się wraz z
wiekiem. Choroba może całkowicie sparaliżować aktywność osoby, w wyniku, czego
wycofuje się ona na margines życia społecznego. Przyjmuje się, że długotrwała choroba musi
trwać, co najmniej 6 miesięcy i jest potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Często
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prowadzi do ograniczeń w prawidłowym samodzielnym funkcjonowaniu i do zubożenia, tym
samym

wymaga

wsparcia

innych

osób

i

instytucji.

Problem

zubożenia

osób

niepełnosprawnych lub długotrwale chorujących związany jest z jednej strony z ponoszonymi
wydatkami na leczenie, rehabilitację a z drugiej z ograniczeniem dochodów, utratą pracy.
Polityka społeczna powinna promować aktywne działania na wszystkich szczeblach
życia społecznego oraz aktywnie wspierać wszelkie działania na rzecz równouprawnienia
osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałać ich dyskryminacji i tworzyć mechanizmy
wyrównujące szanse życiowe oraz warunki do korzystania z przysługujących im praw.
Z obserwacji pracowników GOPS wynika, że problem ludzi starszych, chorych,
niepełnosprawnych nasila się. Z roku na rok zwiększają się również koszty ponoszone przez
gminę na opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.

Tabela 5. Wydatki Gminy na opłacanie pobytu w Domach Pomocy Społecznej w latach 20102013. Źródło: Sprawozdania GOPS w Izabelinie.

Wydatki Gminy na
opłacenie pobytu w

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

101 971 zł

126 377 zł

148 464 zł

152 351 zł

DPS

kwota wydatków

Na terenie Gminy Izabelin brakuje Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
starszych i niepełnosprawnych. Brak jest także agencji lub firmy, zatrudniającej
wykwalifikowanych opiekunów i pielęgniarki, świadczących usługi opiekuńcze dla osób
starszych, chorych, niepełnosprawnych. Jest to zadanie dla organizacji pozarządowej lub
prywatnego przedsiębiorcy. Usługi takie przyznaje nie tylko GOPS, w ramach swoich zadań.
Coraz częściej zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i usługi pielęgniarskie zgłaszają
również osoby prywatne, dobrze sytuowane, które chcą same je opłacać.

3.2.4. Ubóstwo

Ubóstwo jest jednym z najbardziej znaczących czynników warunkującym patologię
życia społecznego w sensie najbardziej dramatycznym: egzystencjonalnym, instytucjonalnym
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i politycznym. Zwiększa dystans pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi,
powoduje niemożność zaspokojenia potrzeb, bardzo często prowadzi do patologii i
wykluczenia społecznego.
Ubóstwo określa się, jako zjawisko społeczne polegające na braku dostatecznych
środków materialnych do zaspokojenia potrzeb życiowych jednostki lub rodziny uznawanych
w danej społeczności za niezbędne. Pojęcie „podstawowe potrzeby” obejmuje wyżywienie,
ubranie, mieszkanie, zachowanie zdrowia, uzyskanie wykształcenia, udział w życiu
kulturalnym i społecznym.
Ustalenie granicy ubóstwa opiera się głównie na oszacowaniu bieżących dochodów
danej rodziny lub osoby. Ustawa o pomocy społecznej definiuje ubóstwo na podstawie
mieszczenia się posiadanego dochodu w tzw. minimum socjalnym. W 2013 r. granica
minimum socjalnego wynosiła dla osoby samotnie gospodarującej 542 zł i 456 zł dla osoby w
rodzinie. Obecnie ubóstwo dotyka już rodziny o dochodach przeciętnych, które do tej pory
ekonomicznie sobie radziły zachowując średni poziom życia.
Ubóstwo może być spowodowane różnymi czynnikami jak np. bezrobociem,
niepełnosprawnością, biernością życiową, długotrwałą chorobą. Według opinii pracowników
GOPS problem ubóstwa wśród mieszkańców gminy przejawia się głównie w niedożywieniu
dzieci, niemożności regulowania rachunków i opłat a także braku środków na zakup opału i
niezbędnych leków, zwłaszcza przez starsze osoby. GOPS w ramach programu „Dożywiania”
zapewnia bezpłatne obiady zarówno dla dzieci jak i osób samotnych i niepełnosprawnych,
niemogących zapewnić sobie gorącego posiłku we własnym zakresie.
Według opinii pracowników GOPS Gmina Izabelin jest gminą kontrastów, w której jest
duże rozwarstwienie społeczne, są rodziny bardzo bogate i bardzo biedne. Dotyczy to
zarówno statusu materialnego jak i poziomu wykształcenia. W biednych rodzinach edukacja
dzieci jest zaniedbywana, kończą edukację na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum, i
najczęściej powielają wzorce środowiskowe i rodzinne – obserwujemy tzw. zjawisko
„dziedziczenia biedy”.

3.2.5. Alkoholizm

Z problemem nadużywania alkoholu pracownicy socjalni spotykają się od wielu lat. Nie
jest to problem dominujący na terenie gminy, ale jest problemem tym większym, że często
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jest ukryty. Niepokojącym jest fakt wzrastania liczby osób uzależnionych od alkoholu i
obniżania wieku pierwszego z nim kontaktu.
Alkoholizm wiąże się z występowaniem takich objawów jak zaburzenia komunikacji
między członkami rodziny, bieda, bezrobocie, problemy wychowawcze i zdrowotne, inne
uzależnienia, wchodzenie w konflikt z prawem. Alkoholizm jest zjawiskiem bardzo
niebezpiecznym nie tylko dla samej osoby dotkniętej chorobą alkoholową. Towarzyszy mu,
bowiem zjawisko przemocy fizycznej i psychicznej stosowanej zarówno wobec dorosłych jak
i dzieci. Alkoholizm jednego lub obojga rodziców wpływa destrukcyjnie na prawidłowe
funkcjonowanie rodziny, która staje się niewydolna wychowawczo. Rodziny z problemem
alkoholowym bardzo często funkcjonują na skraju ubóstwa, nie są w stanie zaspokoić
podstawowych potrzeb życiowych dzieci.
Na terenie Gminy Izabelin działa powołana przez Wójta, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która tworzy warunki do realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania
Narkomanii i Przemocy Domowej.

Inne problemy
Brak mieszkań socjalnych. Zdarzają się sytuacje losowe, powodujące utratę mieszkania,
jak pożar, czy inna katastrofa, a także eksmisje sądowe, lub inne sytuacje, w związku, z
którymi gmina powinna zabezpieczyć rodzinie lokal zastępczy. Niestety gmina posiada jeden
budynek socjalny, w którym znajdują się 3 mieszkania, a potrzeby są znacznie większe.

3.3 Wyniki badań ankietowych

Badanie ankietowe przeprowadzone wśród pracowników instytucji działających na terenie
Gminy Izabelin oraz mieszkańców Gminy
Ankieta (opisowa) dotyczyła sytuacji rodziny i pomocy społecznej na terenie Gminy.
W badaniu wzięło udział 10 osób, których miejscem pracy są instytucje działające na terenie
Gminy, w tym m.in.: GOPS, urząd gminy, placówki oświatowe, radni.
Ankietowani, w pytaniu o czynniki wpływające pozytywnie na rozwój i jakość życia rodziny
wskazali:
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- działalność Centrum Kultury, duża oferta zajęć dla dzieci i młodzieży, infrastruktura,
bliskość Warszawy (praca), sąsiedztwo Kampinoskiego Parku Narodowego, jako miejsce
rekreacji i spotkań z rodziną.
Czynniki hamujące rozwój i jakość życia rodzin według ankietowanych to:
- ograniczone środki finansowe, alkoholizm, brak właściwej hierarchii wartości,
nieumiejętność gospodarowania, problemy wychowawcze.
Do głównych skutków braku umiejętności wychowawczych i opiekuńczych rodzin
ankietowani zaliczyli:
- agresję, niską samoocenę, niedostosowanie społeczne, alkoholizm, narkomanię, przemoc w
rodzinie, wypadanie z systemu edukacji, konieczność umieszczenia w pieczy zastępczej.
Główne powody braku umiejętności wychowawczych rodzin to według ankietowanych:
- zbyt wczesne rodzicielstwo i niedojrzałość rodziców, powielanie wzorców rodzinnych, brak
czasu dla dzieci, konflikty rodzinne, alkoholizm rodziców, przemoc.
Ankietowani, w pytaniu o zalety (mocne strony) rodzin w Gminie wymieniali:
- szeroka oferta kulturalno-oświatowa, działalność Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego,
rodziny wielopokoleniowe, samopomoc sąsiedzka.
Za największe zaniedbania i trudności w rodzinach ankietowani uznali:
- przemoc, alkoholizm, trudności finansowe, brak czasu dla dzieci, bezrobocie, zaniedbania w
sprawach edukacji.
Jako szanse zewnętrzne (spoza rodziny) dla powodzenia w realizacji działań pomocowych
ankietowani uznali:
- praca asystenta rodziny, działanie organizacji pozarządowych.
Ankietowani, w pytaniu o zagrożenia zewnętrzne (poza rodzinami) wpływające na możliwość
niepowodzenia programów pomocowych wymieniali:
- niedostateczna współpraca z instytucjami (policja, sądy, służba zdrowia), biurokracja, złe
prawodawstwo.
Ankietowani w pytaniu o rodzaj działań, jakie należy podjąć by zapobiegać istniejącym
dysfunkcjom w obszarze rodziny wymieniali:
- większa współpraca instytucji, asystent rodziny, wsparcie psychologiczne, rozszerzenie
programów edukacyjnych, w tym również dla rodziców w zakresie wychowawczym,
właściwa diagnoza problemów.
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3.4. Analiza SWOT

Analiza SWOT, jako najbardziej rozpowszechniony sposób analizy strategicznej,
obejmuje najważniejsze zjawiska społeczne w gminie i w jej otoczeniu. Nazwa metody jest
akronimem angielskich słów strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony),
opportunities (szanse) potencjalne), threats (zagrożenia prawdopodobne).
Rozpoznanie i ocena zagrożeń oraz szans wynikających z otoczenia, jak również z potencjału
wewnętrznego, stanowi zbiór informacji, na podstawie, których możliwe jest wytyczanie
celów strategicznych.
Analiza SWOT została opracowana dla głównych problemów społecznych
występujących w Gminie Izabelin, czyli
- bezrobocie
- niepełnosprawność, długotrwała choroba
- ubóstwo
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
- alkoholizm.
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BEZROBOCIE

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY


wzrost znaczenia wykształcenia, jako


brak kontroli legalności zatrudnienia

wartości

duża


zjawisko „wyuczonej bezradności”

liczba

podmiotów 
wysokie bezrobocie długotrwałe na skutek

działających

gospodarczych

braku kwalifikacji lub ich dezaktualizacji


podnoszenie kwalifikacji przez osoby 
niski poziomem wykształcenia i brak
długotrwale bezrobotne

umiejętności poruszania się po rynku pracy


szeroka oferta edukacyjno-wychowawcza
i kulturalna wspierająca dzieci i młodzież

działalność Centrum Kultury Izabelin

pozarządowych

pomagających bezrobotnym

„na czarno”


realizacja projektów POKL – aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych
Centrum

organizacji


zjawisko nielegalnego zatrudnienia i pracy

w rozwoju i zdobywaniu wykształcenia


działalność


brak


niechęć do podejmowania pracy w pełnym
wymiarze

Aktywizacji

czasu,

preferowanie

pracy

dorywczej lub sezonowej

Zawodowej przy PUP
SZANSE

regulacje

ZAGROŻENIA
prawne

bardziej

przyjazne


brak stabilności zatrudnienia

przedsiębiorcom

podnoszenie kwalifikacji przez osoby

władz

lokalnych

z

organizacjami pozarządowymi

pozyskiwanie


likwidacja miejsc pracy

złe wzorce rodzinne

bezrobotne

współpraca


ubożenie społeczeństwa

środków

unijnych


niedocenianie znaczenia wykształcenia i
nauki dzieci w rodzinach podopiecznych

na


zjawisko „dziedziczenia bezrobocia”

aktywizację długotrwale bezrobotnych i 
alkoholizm
ich przekwalifikowania

jako

przyczyna

utraty

zatrudnienia i bezrobocia

Źródło: opracowanie własne
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
DŁUGOTRWAŁA CHOROBA

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY


dostateczna baza rehabilitacyjna


starzenie się społeczeństwa


możliwość kontynuowania aktywności 
samotność osób starszych, schorowanych,
zawodowej przez osoby niepełnosprawne

niepełnosprawnych


bezpłatne poradnictwo psychologiczne i 
brak wsparcia ze strony rodziny

niski poziom życia osób starszych

prawne

możliwość podnoszenia lub zdobycia
kwalifikacji w projektach POKL


niepełne

rozpoznanie

liczby

osób

niepełnosprawnych


Klub Seniora


niechęć do czynnego udziału w życiu


Uniwersytet Trzeciego Wieku

społecznym i korzystania z istniejących


działalność Centrum Kultury – szeroka

ofert

brak organizacji i wykwalifikowanej kadry

oferta zajęć i imprez kulturalnych

możliwość udziału w Warsztatach Terapii
Zajęciowej w Sadowej

świadczącej

usługi

opiekuńcze,

a

szczególnie specjalistyczne

Zakład dla Niewidomych w Laskach
SZANSE

ZAGROŻENIA


współpraca

władz

lokalnych

z

organizacjami pozarządowymi

pozyskiwanie

środków

unijnych

niepełnosprawnych
na

pomoc osobom niepełnosprawnym

wzrost

społecznej

akceptacji

niepełnosprawnych

upowszechnienie w mediach


spadek liczby miejsc pracy dla osób

niechęć osób niepełnosprawnych do
wychodzenia z domu i korzystania z

osób

dostępnych form wsparcia np. WTZ

brak rozumienia potrzeb osób starych
niepełnosprawnych i schorowanych

problematyki niepełnosprawności w celu  ubożenie społeczeństwa
kształtowania pozytywnych postaw


pogarszanie

się

stanu

zdrowia

społeczeństwa

wysokie koszty pobytu w DPS
Źródło: opracowanie własne
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UBÓSTWO

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY


poradnictwo prawne, psychologiczne i 
zwiększająca się liczba rodzin niepełnych

występowanie patologii społecznych

socjalne


dobrze funkcjonujący system pomocy 
bezrobocie

alkoholizm

społecznej

różnorodność form pomocowych


długotrwałe


doświadczenie pracowników socjalnych i

uzależnienie

rodzin

od

pomocy społecznej (dziedziczenie biedy)

niski poziom wykształcenia i świadomości

ich przygotowanie zawodowe

Karta Rodziny 3+, Karta Rodziny 4+

podopiecznych - bezradność i bierność


Gminne programy osłonowe

rodzin


podwyższone

przez

gminę

kryteria

swoich

narzędzi

eliminujących

postawy

roszczeniowe podopiecznych

wsparcie asystenta rodziny


nieumiejętność gospodarowania

SZANSE

współpraca

rozwiązywaniu

problemów

dochodowe w programie dożywiania i 
brak
innych programach gminnych

w

ZAGROŻENIA
władz

lokalnych

z

organizacjami pozarządowymi

pozyskiwanie środków unijnych

stworzenie sieci współpracy podmiotów
lokalnych, działających na rzecz rodziny


pogorszenie

się

stanu

zdrowia

społeczeństwa

niestabilne prawo w zakresie pomocy
społecznej i świadczeń rodzinnych

postępująca

degradacja

społeczna

długotrwale bezrobotnych

roszczeniowa postawa
Źródło: opracowanie własne
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BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY


poradnictwo prawne, psychologiczne i 
duża liczba rodzin niepełnych

występowanie patologii społecznych

socjalne

wsparcie asystenta rodziny


bezrobocie


dobrze funkcjonujący system pomocy 
alkoholizm

długotrwałe

społecznej

różnorodność form pomocowych

uzależnienie

rodzin

od

rodzin

w

pomocy społecznej


doświadczenie pracowników socjalnych i 
bezradność
ich przygotowanie zawodowe

i

bierność

rozwiązywaniu swoich problemów


działania Zespołu Interdyscyplinarnego, 
mała aktywność klientów OPS w dążeniu
kompleksowa pomoc dla rodzin, w
których

występuje

przemoc

lub 
niski poziom wykształcenia i świadomości

zaniedbywanie dzieci

współpraca

do zmiany własnej sytuacji życiowej

społecznej

podmiotów

lokalnych,


nieumiejętność gospodarowania

niewłaściwa hierarchia wartości i potrzeb

działających na rzecz rodziny

pomoc dzieciom w ramach ogniska
dziecięco-młodzieżowego

programy gminne wspierające rodzinę

program „dożywianie”
SZANSE

ZAGROŻENIA


współpraca

władz

lokalnych

z

organizacjami pozarządowymi

dobrze

rozwinięta

sieć

społecznej i świadczeń rodzinnych
placówek

oświatowych

dostęp

do


niestabilne prawo w zakresie pomocy

postępująca degradacja wartości rodziny
oraz

opieki

(psychologa, pedagoga)

specjalistycznej

postępujący

zanik

wzorców

wychowawczych

osłabienie więzi rodzinnych i społecznych


prowadzenie przez szkoły programów 
wzrost patologii społecznych
profilaktycznych
Źródło: opracowanie własne
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ALKOHOLIZM

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY


współorganizowanie imprez masowych i 
niekonsekwencja w przestrzeganiu prawa
festynów promujących zdrowy styl życia,

współpraca z pedagogami szkolnymi

alkoholowych


współpraca z Policją


brak reakcji społeczeństwa na negatywne


działania Zespołu Interdyscyplinarnego

wzorce, np. sprzedaż alkoholu nieletnim


poradnictwo


społeczna akceptacja dla nadużywania


wsparcie asystenta rodziny

grupa

w zakresie sprzedaży i podawania napojów

wsparcia

dla

rodzin

alkoholu
i

osób 
niewystarczające

współuzależnionych

środki

na

realizację

programów profilaktycznych


mityngi dla AA


łatwy dostęp do alkoholu i papierosów


programy profilaktyczne w placówkach 
trudna współpraca z Gminną Komisją
oświatowych

Rozwiązywania


Gminny Punkt Konsultacyjny

Alkoholowych

SZANSE

system

ZAGROŻENIA
szybkiego

reagowania

na

zagrożenia w ramach Niebieskiej Karty

rosnąca

Problemów

świadomość


obniżenie wieku inicjacji alkoholowej

powielanie wzorców rodzinnych

zagrożeń 
wzrost przemocy w rodzinie

zaniki więzi, rozpad rodziny

związanych z uzależnieniami

współpraca w przedmiocie ograniczenia
zjawisk

patologicznych

różnych

podmiotów i instytucji
Źródło: opracowanie własne

3.5. Zasoby instytucjonalne

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych nie byłaby możliwa bez
zaangażowania szeregu instytucji i organizacji zajmujących się tematyką społeczną.
Zasobami umożliwiającymi rozwiązywanie problemów społecznych są:
-

instytucje publiczne, samorządowe,
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-

organizacje pozarządowe,

-

pozostałe jednostki.

Do zasobów instytucjonalnych działających na terenie Gminy Izabelin można zaliczyć:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Komendę Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
Centrum Kultury Izabelin
Gminną Bibliotekę Publiczną,
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gminne Przedszkole w Izabelinie
Gminne Przedszkole w Laskach
Szkołę Podstawową im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie
Gimnazjum im. ks. Aleksandra Fedorowicza
Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego
Zakład dla Niewidomych w Laskach
Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe w Izabelinie
Dom Samotnej Matki w Laskach
PZOZ w Izabelinie
NZOZ - Przychodnia Lekarska "Juniperus"
NZOZ "Rehabilitacja Izabelin"

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Izabelin:
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Ochotnicze Straże Pożarne
Klub Sportowy „Ryś”
Harcerstwo
Stowarzyszenie „Społeczna Pomoc-Stowarzyszenie Dom”
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CZĘŚĆ PROGRAMOWA
4.Cele strategiczne i harmonogram działań

4.1. Misja Gminy w zakresie polityki społecznej

Misją

Gminy

Izabelin

jest

wypracowanie

skutecznych

metod

współpracy

międzyinstytucjonalnej w celu kompleksowej pomocy rodzinie zagrożonej problemami
społecznymi.

4.2. Cele strategiczne, operacyjne, działania

Cel Strategiczny 1. Zintegrowany system wsparcia osób i rodzin dysfunkcyjnych

Cele operacyjne

1.Usprawnienie
systemu zapobiegania
kryzysom w rodzinie
i wspierania rodzin

2. Wspieranie
rodzin w funkcjach
wychowawczych

3. Wspieranie
rodzin
wielodzietnych

Kierunki działań:
Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Poszerzenie oferty poradnictwa specjalistycznego dla rodzin, w tym rodzinnego i
psychologicznego
Upowszechnianie dobrych wzorców rodziny
Zainteresowanie dzieci i młodzieży szerszym korzystaniem z zajęć pozalekcyjnych
oraz z oferty kulturalno-oświatowej
Pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów w rodzinie
Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy instytucjami
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Wspieranie osób i rodzin w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych i problemu
przemocy, w tym wsparcie asystenta rodziny
Diagnoza problemów rodzin w zakresie pełnienia ról rodzicielskich oraz opiekuńczowychowawczych,
Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych
wykluczeniem, a w szczególności zapewnienie posiłków, odzieży i artykułów
szkolnych
Działalność świetlic i ognisk środowiskowych
Rozwijanie warunków służących rozwojowi aktywności ruchowej dzieci i młodzieży
Praca socjalna i wsparcie rodzin wielodzietnych, niepełnych i problemowych
Organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego
Odpowiedzialni za realizację działań:
GOPS, Wójt
Źródło finansowania:
Środki własne, środki zewnętrzne pozyskane przez podmioty realizujące działania
Partnerzy:
Organizacje pozarządowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Policja, służba zdrowia,
Sąd Rejonowy, lokalne media, służba zdrowia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, instytucje kościelne, placówki
oświatowe

Cel strategiczny 2. System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych

Cele operacyjne

1.Aktywizacja osób
bezrobotnych w
szczególności osób
młodych i po 45 roku
życia

2. Przeciwdziałaniu
zjawisku dziedziczenia
bezrobocia w
rodzinach objętych
pomocą społeczną

3. Wsparcie osób
bezrobotnych i
poszukujących
pracy
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Kierunki działań:
Szkolenia i warsztaty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych
Współpraca i wspólne działania instytucji wspierających osoby bezrobotne
Zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych
Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie monitorowania zjawiska
bezrobocia na terenie gminy
Realizacja projektów mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych
Rozwój poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego i prawnego)
Udzielenie osobom bezrobotnym wsparcia w formie finansowej i rzeczowej
Tworzenie lokalnych form zatrudnienia
Rozpowszechnianie wśród bezrobotnych informacji na temat aktywnych metod i form
przeciwdziałania bezrobociu, a także o prawach i uprawnienia bezrobotnych
Promowanie wśród młodzieży wartości wykształcenia i zdobywania kwalifikacji
Odpowiedzialni za realizację działań:
GOPS, Wójt
Źródło finansowania:
Środki własne, środki zewnętrzne pozyskane przez podmioty realizujące działania
Partnerzy:
Organizacje pozarządowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
lokalne media, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, instytucje kościelne.

Cel Strategiczny 3. Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym

Cele operacyjne

1.
Zminimalizowanie
zjawisk patologii
społecznych

2. Wsparcie i
aktywizacja osób
starszych,
niepełnosprawnych
i długotrwale
chorujących

3. Wsparcie
osób i rodzin
zagrożonych
ubóstwem

4. Aktywizacja
rodzin na rzecz
zapewnienia
opieki osobom
starszym

5. Podejmowanie
działań na rzecz
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie
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Kierunki działań:
Rozszerzenie oferty poradnictwa specjalistycznego
Wdrażanie programów profilaktycznych
Promocja modelu zdrowego stylu życia
Podwyższenie świadomości rodziców i dzieci na temat skutków alkoholizmu i
narkomanii
Inicjowanie działań zmierzających do edukacji rodziców w zakresie rozpoznawania
pierwszych objawów stosowania środków odurzających
Zaostrzenie kontroli w punktach sprzedaży alkoholu
Zabezpieczenie szkół przed dostępem dzieci i młodzieży do alkoholu i narkotyków
Organizowanie działań zwiększających dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla
osób uzależnionych i współuzależnionych
Rozszerzenie oferty punktu konsultacyjnego
Organizowanie obozów terapeutycznych
Wsparcie osób ubogich w zakresie mieszkalnictwa socjalnego
Organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego
Praca socjalna i wsparcie finansowe rodzin
Wsparcie ofiar przemocy w rodzinie
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Likwidacja barier architektonicznych
Organizowanie imprez rekreacyjno-integrujących dla mieszkańców gminy
Szkolenie opiekunów dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych
Pomoc w organizowaniu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych
Rozszerzenie ofert Klubu Seniora
Odpowiedzialni za realizację działań:
GOPS, Burmistrz Gminy
Źródło finansowania:
Środki własne, środki zewnętrzne pozyskane przez podmioty realizujące działania
Partnerzy:
Organizacje pozarządowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Policja, służba zdrowia,
Sąd Rejonowy, lokalne media, służba zdrowia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, instytucje kościelne, placówki
oświatowe, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Strategiczny 4. Integracja społeczna

Cele operacyjne

1. Promocja
społeczeństwa
obywatelskiego

2. Rozwój
inicjatyw
aktywizujących
życie lokalnej
społeczności

3. Rozwój służb
socjalnych

Kierunki działań:
Pozyskiwanie lokalnych liderów działających na rzecz rozwoju lokalnej społeczności
Doskonalenie zawodowe pracowników pomocy społecznej ze szczególnym naciskiem
na pracę z tzw. „trudnym klientem”
Zachęcanie mieszkańców do udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz
wspieranie inicjatyw społecznych
Organizowanie imprez integracyjnych dla społeczności lokalnej
Wspieranie inicjatyw istniejących oraz nowopowstających organizacji społecznych
Wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego w pomocy społecznej
Tworzenie oraz realizacja projektów i programów promujących i wzmacniających
wolontariat
Odpowiedzialni za realizację działań:
GOPS, Wójt
Źródło finansowania:
Środki własne, środki zewnętrzne pozyskane przez podmioty realizujące działania
Partnerzy
Organizacje pozarządowe, Powiatowy Urząd Pracy, lokalne media
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4.3. Źródła finansowania

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych finansowana będzie
głównie z budżetu Gminy Izabelin. Przewiduje się również możliwość dodatkowego
finansowania, pochodzącego z następujących źródeł:
1. Krajowych
- środki rządowe
- środki samorządowe
- środki własne podmiotów zaangażowanych w realizację Strategii
- sponsorzy
- inne.
2. Zewnętrznych
- środki pochodzące z Unii Europejskiej
- środki pochodzące z krajów europejskich, niewchodzących w skład Unii Europejskiej
Głównymi środkami finansowania, pochodzącymi z zewnątrz będą środki pochodzące z Unii
Europejskiej – przede wszystkim Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. EFS będzie głównym źródłem finansowania zadań z
zakresu rozwoju zasobów ludzkich (Kapitał Ludzki), a EFRR będzie źródłem dofinansowania
projektów związanych z inwestycjami.

5. Monitoring i ewaluacja Strategii

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w celu osiągnięcia zakładanych
rezultatów i jak największej efektywności planowanych oddziaływań musi być poddawana
monitoringowi i ewaluacji.
Punktem wyjścia do opracowania niniejszej Strategii była diagnoza potrzeb i oczekiwań
mieszkańców, na podstawie, których zostały opracowane cele strategiczne, operacyjne i
kierunki ich realizacji. Wiedza na ten temat jak również rozpoznanie i wybór celów nie są
niezmienne. Strategia, zatem będzie podlegać modyfikacjom i weryfikacjom w zależności od
zmieniających się czynników w niej przedstawionych. Wyznaczone w Strategii cele będą
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realizowane przy wykorzystaniu możliwych zasobów i zaangażowaniu wszystkich
wymienionych w niej instytucji i organizacji społecznych.
Prace nad realizacją celów i kierunków działań Strategii powinny być prowadzone w
sposób ciągły, co może oznaczać w przyszłości aktualizację Strategii w zależności od
zachodzących zmian.
Nadzór nad realizacją zadań zakreślonych w Strategii będzie sprawować Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nadzór merytoryczny nad realizacją poszczególnych
zadań należał będzie do kierowników referatów Urzędu Gminy, dyrektorów jednostek
organizacyjnych i innych, których współudział wymieniony został w Strategii.

6. Zakończenie

6.1.Uwagi końcowe

Niniejsza Strategia jest dokumentem, który wskazuje na konieczność konkretnych
działań w ramach rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Gminy Izabelin. Jej
celem jest przede wszystkim wskazanie kierunków działań w sferze polityki społecznej,
służących wspólnemu celowi, jakim jest pomoc osobom, które ze względu na trudną sytuację
materialną nie są w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb.
Podstawowym warunkiem realizacji Strategii będzie pełna współpraca administracji
publicznej i organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu i
marginalizacji społecznej.
Oprócz programów służących rozwiązywaniu problemów społecznych wymienionych
w niniejszym dokumencie, w miarę potrzeb będą powstawały inne mające bezpośredni
związek z problematyką dotyczącą społeczności lokalnej. Realizacja Strategii odbywać się
będzie również poprzez wdrażanie „Gminnego Programu Wspierania Rodziny”, „Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Izabelin” oraz „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej Gminy Izabelin”, które
stanowią odrębne dokumenty uchwalane przez Radę Gminy.
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Izabelin nie wyczerpuje
wszystkich działań, które należy realizować na rzecz społeczności lokalnej. Wybrano
najistotniejsze a kryterium wyboru był rozmiar problemu społecznego, jaki dotyka
mieszkańców Gminy.

6.2.Spis tabel i rysunków
Wykres 1. Liczba mieszkańców Gminy Izabelin według podziału na płeć w latach 20102012. Stan na 31.12.2012. Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.
Wykres 2. Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Izabelin w latach 2010-2012. Źródło:
Bank Danych Lokalnych GUS.
Wykres 3. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz z pracy
socjalnej w latach 2010 – 2012. Źródło: GOPS w Izabelinie.
Wykres 4. Wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w latach 2010 – 2012.
Źródło: Sprawozdania GOPS w Izabelinie
Wykres 5. Liczba osób objętych ogółem programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” (w formie posiłków, zasiłków celowych na żywność i pomocy rzeczowej) w
latach 2010 – 2012 na terenie Gminy Izabelin oraz podział na grupy wiekowe. Źródło:
Sprawozdania GOPS w Izabelinie.
Wykres 6. Koszty programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym
koszty zakupu posiłków w latach 2010 – 2012 w Gminie Izabelin. Źródło: Sprawozdania
GOPS w Izabelinie.
Wykres 7. Środki finansowe przeznaczone w budżecie Gminy w latach 2010 – 2013 na
profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień. Źródło: Ocena zasobów pomocy
społecznej w Gminie Izabelin.
Wykres 8. Liczba osób bezrobotnych (zarejestrowanych) w stosunku do liczby mieszkańców
Gminy Izabelin w latach 2010-2012. Stan na 31.12. 2012. Źródło: Bank Danych Lokalnych
GUS.
Wykres 9. Liczba osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności w
latach 2010-2012. Źródło: Sprawozdania GOPS w Izabelinie.
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Tabela 1. Przyznana pomoc w latach 2010 – 2012 z podziałem na powód jej przyznania.
Źródło: GOPS w Izabelinie.
Tabela 2. Wydatki na pomoc społeczną w latach 2010 – 2012 (ogółem). Źródło:
Sprawozdania GOPS w Izabelinie.
Tabela 3. Struktura rynku pracy na terenie Gminy Izabelin w latach 2010-2012. Stan na
31.12. 2012. Źródło: Sprawozdania GOPS w Izabelinie
Tabela 4. Zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności
w latach 2010-2012. Źródło: Sprawozdania GOPS w Izabelinie.
Tabela 5. Wydatki Gminy na opłacanie pobytu w Domach Pomocy Społecznej w latach 20102012. Źródło: Sprawozdania GOPS w Izabelinie.
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