
UCHWAŁA NR XXXII/196/16
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sulęcin na lata 2017 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.) oraz  art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sulęcin na lata 2017 - 2025 w 
kształcie określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej

Piotr Jacykowski
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WSTĘP 
 
   Rozwiązywanie problemów społecznych jest jednym z kluczowych zadań, jakie stoją przed 

administracją publiczną wszystkich szczebli. W rozwiązywanie problemów społecznych 

winny być także zaangażowane organizacje i instytucje należące do różnych sektorów życia 

publicznego, w tym m.in. organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe czy 

podmioty gospodarcze. Owo zaangażowanie winno być elementem zintegrowanego systemu i 

mieć charakter partnerski w stosunku do administracji, szczególnie na poziomie lokalnym. 

Polityka społeczna dotyczy nie tylko osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, dlatego działania określone w niniejszej Strategii skierowane są do całej 

społeczności lokalnej Gminy Sulęcin. 

Diagnoza rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej oraz określenie planu działań w 

dłuższej perspektywie są niezbędnymi warunkami efektywnej realizacji polityki społecznej w 

gminie. Natomiast określenie misji oraz wyznaczenie celów strategicznych i działań, powinno 

w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i 

zminimalizować społeczne skutki. Dokument stanowi zatem podstawę do realizacji 

stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy 

warunków życia mieszkańców, w tym zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym i doprowadzić do integracji społecznej.  

Analizy problemów społecznych dokonano m.in. w obszarze: 

• ubóstwa, 

• bezrobocia, 

• niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

• starości 

• opieki nad dzieckiem i rodziną, 

• przemocy w rodzinie, 

• bezpieczeństwa publicznego, 

• uzależnień,  

• bezdomności, 

• zdrowia, 

• edukacji. 

Bazą do opracowania diagnozy społecznej zawartej w strategii były materiały i analizy 

statystyczne Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie, 

Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie, Komendy 

Powiatowej Policji w Sulęcinie, placówek oświatowych, Głównego Urzędu Statystycznego 

oraz wyniki anonimowych ankiet na temat Środków psychoaktywnych wśród młodzieży 

szkolnej. 

Obecnie stale wzrasta zakres zadań stawianych przed instytucjami pomocy społecznej, co 

spowodowane jest zwiększającym się ich ciężarem gatunkowym i stopniem trudności. W celu 

ich realizacji powstały, bądź zostały znowelizowane akty prawne, a wśród nich art. 16b ust. 1  

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

930 z późn. zm.) zobowiązujący samorząd gmin do opracowania i realizacji strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych 

uzależnień, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

W myśl nowej strategii zinstytucjonalizowana pomoc społeczna oferuje pomoc finansową i 

materialną jako instrument początkujący proces umożliwiający osobom i rodzinom 

przezwyciężanie ich trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać we 

własnym zakresie. Działania te opierają się na zasadach programowania, subsydiarności, 

koncentracji, elastyczności i otwartości. Istotą nowego modelu działania pomocy społecznej,  

Id: 79F05B25-2224-41CA-BD5E-141CE9B85A81. Podpisany Strona 4



   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sulęcin na lata 2017-2025 

 4 

 

kreującej politykę społeczną – a w jej obszarze strategię rozwiązywania problemów 

społecznych – jest jej uspołecznienie zarówno w procesie planowania, jak też realizacji. 

Dobrem nadrzędnym strategii rozwiązywania problemów społecznych jest człowiek – jego  

potrzeby zarówno w kontekście indywidualnym, jak i społecznym. Strategia jest dokumentem 

opisującym, analizującym i wartościującym zjawiska w tym obszarze rzeczywistości, od 

którego zależy stworzenie wizji godnego życia zarówno jednostki, jak też grupy społecznej, 

jako całości; w praktyce stanowi skuteczny instrument realizacji przyjętych założeń dla 

osiągnięcia stanu określonego w wizji. Strategia jest dokumentem otwartym, podlegającym 

stałemu monitoringowi i ewaluacji zadań. Wprowadzenie procedur monitoringu i ewaluacji 

pozwoli na wprowadzenie zmian w realizacji poszczególnych celów i zadań w zależności od 

zmieniających się warunków oraz potrzeb społecznych. Dokument ma charakter kilkuletni; 

został przygotowany na lata 2017-2025. Jest zgodny z założeniami odnoszących się do 

polityki społecznej dokumentów strategicznych przygotowanych na poziomie europejskim, 

ogólnopolskim i samorządowym i umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m. in. z 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Strategia stanowi materiał wyjściowy do 

opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej. Skuteczność 

wyznaczonych w niej działań pomocowych będzie zależała zarówno od posiadanych i 

pozyskanych przez gminę środków finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej 

współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów społecznych, w tym 

organizacji pozarządowych 

 

I. SPÓJNOŚĆ GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH Z KRAJOWYMI I EUROPEJSKIMI DOKUMENTAMI 

STRATEGICZNYMI ORAZ Z USTAWODAWSTWEM. 

 

   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sulęcin na lata 2017 – 2025 

wpisuje się w główne kierunki polityki społecznej określonej w: 

 Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016 - 2022 

 Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020 

 Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 

 Wieloletnim regionalnym planie działań na rzecz promocji i upowszechniania 

ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej 

otoczenia w województwie lubuskim na lata 2013 – 2020 

 Lubuskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2015 – 2020 

 Strategii Rozwoju Kraju 2020 

 Krajowym programie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 2020 

 Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020 

 Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

 Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 

 Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Polska 2030  

 Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej 

 Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

 Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski 

 Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012 – 2020 

 Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 

 Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

 Strategii Europa 2020 

 Europejskim Partnerstwie na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w 

dobrym zdrowiu 

Id: 79F05B25-2224-41CA-BD5E-141CE9B85A81. Podpisany Strona 5



   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sulęcin na lata 2017-2025 

 5 

 

 Rezolucji Rady UE w sprawie odnowionej europejskiej agendy na rzecz uczenia się 

dorosłych. 

Z analizy tych dokumentów wynika, że założone w nich cele służą zapobieżeniu 

wykluczeniu społecznemu i wzmacnianiu integracji społecznej. 

Niniejsza Strategia jest również spójna z ustawodawstwem krajowym i obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa: 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 

z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1828) 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 

94, poz. 651 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 

r., poz. 1518 ze zm.) 

5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. 

U. z 2016 roku, poz. 195 z późn. zm.) 

6. Ustawa z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 169 z późn. zm.) 

7. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie 

zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) 

9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 224 z późn. zm.) 

10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 

z 2015 roku, poz. 1390) 

11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) 

12. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) 

13. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 

r., poz. 966 z późn. zm.),  

14. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 

z późn. zm.) 

15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721 z 

późn. zm.) 

16. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z 

późn. zm.).  
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II. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
 

1. PRZEDMIOT DIAGNOZY 

 

Lokalizacja Gminy Sulęcin 
 

 
 

   Gmina Sulęcin znajduje się na terenie Powiatu Sulęcińskiego (kod TERYT: 0807), który 

położony jest w północno - zachodniej części Województwa Lubuskiego, w dorzeczu Odry i 

Warty, graniczy z pięcioma powiatami: gorzowskim, międzyrzeckim, świebodzińskim, 

krośnieńskim i słubickim. Powiat Sulęciński swoim zasięgiem obejmuje następujące 

jednostki:  

o gminy miejsko – wiejskie: Lubniewice, Sulęcin, Torzym 

o gminy wiejskie: Krzeszyce, Słońsk 

o miasta: Lubniewice, Sulęcin, Torzym. 

Powiat Sulęciński położony jest w regionach fizycznogeograficznych: Kotlina Gorzowska, 

Pojezierze Łagowskie i Równina Torzymska. 

   Przedmiotem diagnozy są charakterystyczne dla różnych grup społecznych problemy o 

najwyższym stopniu dolegliwości takie jak: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba i 

niepełnosprawność, bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

starość, uzależnienia, przemoc, nagłe zdarzenia losowe i klęski żywiołowe. Należy 

podejmować wszechstronne działania w celu przeciwdziałania sytuacjom krytycznym w życiu 

jednostek i zbiorowości, poprawy ich warunków bytowych oraz wyrównywania różnic 

socjalnych w wielu obszarach aktywności społecznej.  

 

1.1. DEMOGRAFIA 

 

   Gminę Sulęcin zamieszkuje 15 967 osób, w tym w mieście Sulęcin 10 209 osób, a w gminie 

5758 osób (stan na koniec września 2016 r.), czyli zamieszkuje ją 44,8% ludności powiatu. 

Gmina stanowi 27,2% powierzchni powiatu, tj. 320,1 km². Gęstość zaludnienia - 50 

osób/km². 
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    Z 15 967 mieszkańców, 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 

liczba mieszkańców zmalała o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest 

porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz nieznacznie 

mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Mieszkańcy gminy Sulęcin zawarli 

w 2015 roku 68 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to 

znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla 

Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 

mieszkańców. 

32,2% mieszkańców gminy Sulęcin jest stanu wolnego, 52,9% żyje w małżeństwie, 4,7% 

mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy. Gmina Sulęcin ma ujemny 

przyrost naturalny wynoszący -42. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,6 na 1000 

mieszkańców gminy Sulęcin. W 2015 roku urodziło się 136 dzieci, w tym 48,5% 

dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik 

dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 

0,82 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od 

współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. W 2015 roku zarejestrowano 250 

zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 277 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji 

wewnętrznych wynosi dla gminy Sulęcin -27. 62,9% mieszkańców gminy Sulęcin jest w 

wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w 

wieku poprodukcyjnym.  
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2002 r.                                                                                                                2016 r. 

8313 kobiet, 8032 mężczyzn                                          8089 kobiet, 7878 mężczyzn 

Razem: 16 345 osób                                                        Razem: 15 967 osoby 

 

 
1995 r.                                                                                                          2015 r. 

urodzenia: 210                                                                             urodzenia: 136 

zgony: 157                                                                                   zgony: 178 

zgony niemowląt: 3                                                                     zgony niemowląt: 0 

przyrost naturalny: 53                                                               przyrost naturalny: - 42 
 

1.2. POMOC SPOŁECZNA 

 

   Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. . Instytucja ta wspiera 

osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia 

i m życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadania pomocy społecznej w 

gminie Sulęcin realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie. Jednostka ta realizuje 

również zadania wynikające z innych, niż ustawa o pomocy społecznej, aktów prawnych. 

Należą do nich między innymi:  

- ustawa o świadczeniach rodzinnych,  

- ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  

- ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,  

- ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

- ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, 

- ustawa o dodatkach mieszkaniowych,  

- ustawa o systemie oświaty. 
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Ośrodek realizuje także zadania wynikające z innych programów rządowych i gminnych.  

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z obowiązków 

ustawowych, realizacji projektów i programów OPS w Sulęcinie stara się aktywnie 

współpracować z różnymi instytucjami, organizacjami działającymi w tym obszarze.  

Współpraca ta polega na podejmowaniu działań interdyscyplinarnych w obszarze: 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych, dzieci i 

młodzieży i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

Najczęstsze przyczyny nasilenia trudnych sytuacji życiowych, które stanowią  

przyczynę ubiegania się o wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie. 
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   Poznanie powodów ubiegania się o pomoc społeczną i prawidłowe rozpoznanie potrzeb 

społecznych wpływa na skuteczność i efektywność podejmowanych działań pomocy 

społecznej, a także określa kierunki polityki społecznej na terenie Gminy Sulęcin. 

     Na warunki socjalno – bytowe osób i rodzin znaczny wpływ ma  długotrwałe bezrobocie, 

będące jedną z głównych przyczyn ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej.   

Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji rodzin, a jednocześnie powodami 

ubiegania się o pomoc jest ubóstwo, bezrobocie a także długotrwała lub ciężka choroba, 

niepełnosprawność bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i trudności 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego (w tym rodziny wielodzietne i niepełne), 

uzależnienia. 

 

Wykres przedstawiający typy rodzin objętych pomocą społeczną  
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Z powyższego wykresu wynika, że znacznie zmniejszyła się liczba rodzin z dziećmi 

korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej natomiast liczba rodzin niepełnych jak i liczba 

rodzin emerytów i rencistów utrzymuje się na tym samym poziomie.  

 

Czynnikami, które mogą prowadzić do wykluczenia społecznego są obszary problemowe, 

zdiagnozowane na podstawie powodu korzystania z pomocy społecznej. Obszary te wpływają  

destrukcyjnie na funkcjonowanie rodziny. Różnorodność osób i rodzin korzystających z 

pomocy społecznej dotyczy zarówno struktury wiekowej, liczebności gospodarstw 

domowych, typów rodzin, a także obszarów problemowych.  
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Wykres przedstawiający formy pomocy 

objętych pomocą społeczną w liczbie osób, którym przyznano decyzją świadczenie. 

 

 

Analiza powyższych danych pokazuje, że największą formą pomocy w Ośrodku Pomocy 

Społecznej jest praca socjalna. Ośrodek Pomocy Społecznej  realizuje  pracę socjalną  na 

rzecz poprawy funkcjonowania  osób i rodzin w środowisku społecznym. Należy to do zadań 

własnych gminy o charakterze obowiązkowym, przy czym praca socjalna świadczona jest bez 

względu na posiadany dochód. Pracę socjalną świadczy się osobom, rodzinom  korzystającym 

ze świadczeń pomocy społecznej, jak również osobom i rodzinom wykazującym potrzebę 

rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności  życiowej.  Jest to jedna   z 

bardzo ważnych i pracochłonnych form pomocy, ponieważ polega m.in. na przekonaniu  

klienta, że pracownik socjalny chce i może  mu pomóc. Warunkiem pozytywnych zmian jest 

świadomość  klienta, że on sam  musi się w ten proces zaangażować. Do XI 2016 r. z takiej 

formy skorzystało 1012 rodzin. Kolejną formą pomocy są zasiłki celowe: 737 osób, następną 

posiłki dla dzieci: 325 dzieci, inne formy to zasiłki specjalne celowe: 195 osób, zasiłki stałe 

187 osób i posiłki dla beneficjentów OPS 121 osób. 
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1.2.1. Wspieranie rodziny  
 

   Samorządy lokalne odpowiadają za tworzenie i funkcjonowanie lokalnego systemu opieki 

nad dzieckiem i rodziną. Działania na rzecz rodziny to działania na rzecz całej wspólnoty,  a 

wspierając rodzinę przyczyniamy się do rozwoju i wzmacniania więzi w całej społeczności, 

dlatego jest to tak istotne zadanie. Od 2012 uregulowania prawne dotyczące wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej zostały wyłączone z ustawy o pomocy społecznej i zawarte w 

nowej ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Jednym z nowatorskich rozwiązań w systemie pomocy społecznej jest możliwość 

zatrudnienia asystenta rodziny do pracy na rzecz rodzin przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Rola asystenta rodziny polega na 

całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym, 

poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich 

samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych 

czynności, składający się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania 

asystenta rodziny mają wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny tj. 

rodziców, dzieci, czemu służy indywidualne podejście do rodziny i jej problemów. W tym 

miejscu należy jednoznacznie powiedzieć, że asystent rodziny nie przejmuje działań za 

rodzinę, jedynie wspiera ją w wykonywaniu określonych obowiązków jak i również w 

podjętych działaniach, pokazuje jakie efekty przyniesie ich praca oraz ukierunkowuje te 

działania w taki sposób, aby przyniosły one zamierzone efekty. 

Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy specjalistycznej 

spowoduje wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkować będzie różnorodnymi 

konsekwencjami, którymi najbardziej zagrożone będą dzieci. Priorytetem wspierania rodziny 

jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania 

wartości i norm związanych z ich wychowaniem. 

 
Wykres przedstawiający rodziny, którym udzielono wsparcia asystenta rodziny 
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Pracownicy socjalni i asystent rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie w ramach 

wykonywania swoich obowiązków podejmują działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, 

borykających się z różnorodnymi problemami. Niejednokrotnie są to rodziny, które oprócz 

ubóstwa dotknięte są wieloma dysfunkcjami. Praca z takimi rodzinami wymaga od kadry  
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pomocy społecznej wysokiego profesjonalizmu i zaangażowania w podejmowanych 

działaniach. 

 

1.2.2 Usługi opiekuńcze 

 

   Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje 

osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie 

wymagającej pomocy, która posiada rodzinę, ale rodzina takiej pomocy nie może zapewnić - 

art. 50 ust.1,2,3 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku. Pomoc usługową 

przyznaje się przede wszystkim osobie starszej samotnej. Osobie starszej, która posiada 

rodzinę, opiekę w pierwszej kolejności powinna zapewnić właśnie ta rodzina, a dopiero 

potem instytucja. W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania osoba wymagająca z powodu wieku pomocy innych osób może korzystać z 

usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy - art. 52 ust.1.  

Usługi opiekuńcze obejmują:  

 pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,  

 opiekę higieniczną, pielęgnacyjną  

 w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, współpracę z rodziną,  

 podtrzymanie człowieka starszego w jego samodzielności i sprawności.  

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce 

świadczenia. 

Zakres czynności:  

 uzależniony jest od indywidualnych potrzeb podopiecznego  

 dostosowany do możliwości podopiecznego  

 oraz uzgodniony z podopiecznym. 

Procedura ubiegania się o wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.  

Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem 

wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do 

przyznania pomocy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.  

 zgłoszenie wniosku - osobiste, telefoniczne bądź listowne do Ośrodka Pomocy 

Społecznej w miejscu zamieszkania, wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie 

zdrowia, uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług,  

 sporządzenie wywiadu środowiskowego - po zgłoszeniu, w ciągu dwóch tygodni, 

pracownik socjalny z MOPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i 

przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej 

podopiecznego, od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej 

odpłatności za usługi.  

 sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc - w ciągu 30 dni od 

otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi OPS powinien wydać decyzję 

administracyjną (na piśmie) o przyznaniu – bądź nie – tej formy pomocy.  

 realizacja przyznanej pomocy – w zależności od wolnych roboczogodzin opiekunek, 

nowe środowisko może być objęte w sytuacji kiedy jeden z podopiecznych zrezygnuje 

z pomocy usługowej, albo zostanie przeniesiony do placówki całodobowej opieki, 

albo zgonu. Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są nie tylko do  
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okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości 

pomocy społecznej.  

Wykres przedstawiający usługi opiekuńcze  

świadczone w miejscu zamieszkania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie 
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Powyższy wykres wskazuje wzrost świadczonych usług opiekuńczych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sulęcinie. Na koniec listopada 2016 r. formą pomocy w postaci usług 

opiekuńczych objętych zostało 46 osób.  

 

1.2.3 Środowiskowy Dom Samopomocy 

 

W ramach pomocy rodzinie w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie 

funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy mieszczący się w budynku przy ul. 

Żeromskiego 71.  

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku  w dni robocze od 7
00

 do 15
00

. 

Przeznaczony jest dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi w tym : 

 osób przewlekle chorych psychicznie 

 upośledzonych umysłowo 

 oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 

Formy terapii : 

1) Funkcjonowanie  w codziennym życiu: 

 Trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej 

 Trening kulinarny 

 Trening umiejętności praktycznych 
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 Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi 

2)  Trening umiejętności interpersonalnych oraz rozwiązywania problemów mający na 

celu poprawę funkcjonowanie psychospołecznego  

 Socjoterapia – asertywne wyrażanie swoich emocji, konstruktywne rozwiązywanie 

konfliktów. 

 Kształtowanie pozytywnych  relacji uczestników  z osobami bliskimi , otaczającym 

środowiskiem społecznym,. 

 Nawiązywanie, utrzymywanie kontaktów społecznych między innymi z 

zaprzyjaźnionymi   Środowiskowymi Domami Samopomocy  np.  w Słubicach ,Ośnie 

Lubuskim i Lubniewicach oraz  osobami starszymi (Dom Pomocy Społecznej Tursk), 

a także z Sulęcińskim Ośrodkiem Kultury i Specjalnym Ośrodkiem Szklono 

Wychowawczym w Sulęcinie. 

3)  Trening umiejętności spędzania czasu wolego  

 Rozwijanie zainteresowań poprzez  m.in. zajęcia artystyczne - Arteterapię w tym: 

-muzykoterapia 

- rysunek 

- malarstwo 

- sztuki użytkowe 

- zdobiennictwo i dekoratorstwo 

- biblioterapia 

- filmoterapia  

- teatroterapia 

 Zajęcia informatyczno- edukacyjne 

 Spotkania integracyjne, wycieczki, konkursy 

4) Zajęcia z aktywizacji ruchowej – stymulacja rozwoju fizycznego 

5) Promocja zdrowia 

6) Praca socjalna oraz poradnictwo psychologiczne. 

Zajęcia  w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są przez wykwalifikowany 

zespół terapeutów z wsparciem psychologa, których głównym celem jest rozwijanie 

umiejętności samodzielnego życia oraz przystosowanie do funkcjonowania społecznego w 

środowisku  osób z zaburzeniami psychicznymi. Oprócz zajęć terapeutycznych 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sulęcinie  aktywnie uczestniczy w życiu społecznym  

poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym podczas cyklicznych imprez 

okolicznościowych Gminy Sulęcin  m.in. Jarmark Koguci , Wigilia Miejska, Zjazd Cyklistów 

oraz wszelkiego rodzaju aktywnościach proponowanych przez Sulęciński Ośrodek Kultury  i 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie oraz Partnerstwach lokalnych np. „Skuteczni w 

partnerstwie regionu”. 

 

1.2.4 Świadczenia rodzinne  
 

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie od 1 maja 2004r. realizuje ustawę o świadczeniach 

rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. Ustawa ta określa warunki nabywania prawa do świadczeń 

rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.  

Świadczeniami rodzinnymi są:  

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;  

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie 

pielęgnacyjne;  

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

5) świadczenie rodzicielskie  
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Wykres przedstawiający miesięczną  liczbę rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych  
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Z analizy powyższych danych wynika, że największą formą pomocy jest świadczenie 

wychowawcze 500+. Miesięcznie korzysta z tej formy 1030 rodzin, następną formą jest 

zasiłek rodzinny z dodatkami: 485 rodzin i zasiłek pielęgnacyjny: 490 rodzin. Pozostałe 

formy to: fundusz alimentacyjny: 130 rodzin, świadczenie pielęgnacyjne: 67 rodzin, 

świadczenie rodzicielskie: 42 rodziny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy: 24 rodziny.   
 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny  
 

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej: 

1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę 

(osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka; 

2) małżonek rodzica; 

3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę 

zastępczą, oraz osobę, o której mowa wart. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.). 

 

Wykres przedstawiający Obsługę Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 
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1.3. BEZROBOCIE 

 

   Zadania, które Ustawa o promocji zatrudnienia nakłada na Powiatowy Urząd Pracy, mają 

wspólny mianownik, którym jest aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez wdrażanie i 

organizowanie instrumentów rynku pracy, w celu udzielania pomocy osobom bezrobotnym i 

poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia, a także pracodawcom w pozyskiwaniu 

pracowników. Realizacja wymienionych wyżej zadań będzie możliwa, jeżeli urząd pracy 

pozyska środki umożliwiające realizację usług i instrumentów rynku pracy. 

Adresaci pomocy świadczonej przez Urząd Pracy. 

Osoby bezrobotne 

Głównymi beneficjantami objętymi wsparciem świadczonym przez urzędy pracy są osoby 

bezrobotne, które korzystają z najszerszej gamy usług świadczonych przez instytucje rynku 

pracy. Definicja bezrobotnego została zawarta w ustawie o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (art. 2 ust. 1 pkt. 2). Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy z 2014 r. zmieniła sposób klasyfikowania osób bezrobotnych. 

Aktualnie, niezwłocznie po rejestracji takiej osoby, urząd musi ustalić dla niego profil 

pomocy oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy 

określonych w ustawie. 

Ustawa ustanowiła trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili: 

- profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo 

zawodowe lub takie formy pomocy jak: szkolenia przewidziane w ramach planu szkoleń, 

koszty przejazdu, zakwaterowania, egzaminów, jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, bony dla osób w wieku -30; 

- profil pomocy II – wszystkie usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy pomocy poza 

Programem Aktywizacja i Integracja; 

- profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone 

przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego oraz w 

uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.  

Poszukujący pracy 

Drugą grupą osób, do których skierowane s ą działania prowadzone przez urząd pracy są 

osoby poszukujące pracy. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy są to osoby nie będące bezrobotnymi, ale zgłaszające gotowość do podjęcia pracy. 

Pracodawcy 

Pracodawcy nie są jedynie adresatami pomocy oferowanej przez urząd pracy, są przede 

wszystkim partnerami instytucji rynku pracy. Niemniej jednak pracodawcy również 

korzystają z pomocy PUP-ów. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

zawiera następująca definicję pracodawcy: Pracodawca oznacza to jednostkę organizacyjną, 

chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą, które zatrudniają lub mają zamiar zatrudnić co najmniej jednego pracownika; 

 W gminie Sulęcin na 1000 mieszkańców pracuje 233 osoby . 52,9% wszystkich pracujących 

ogółem stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w gminie Sulęcin 

wynosiło w 2015 roku 11,8% (12,0% wśród kobiet i 11,5% wśród mężczyzn). 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Sulęcin wynosi 3 019,27 PLN, co 

odpowiada 72,70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. 

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Sulęcin 1 197 osób wyjeżdża do pracy do 

innych gmin, a 1 477 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo 

przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 280. 25,1% aktywnych zawodowo mieszkańców 

gminy Sulęcin pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 

23,7% w przemyśle i budownictwie, a 26,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa  
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pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 26,2% 

pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku 

nieruchomości).  

Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę 

bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby 

ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną 

stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są 

szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie 

stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie. 

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Sulęcin - 3 019 PLN  
woj. lubuskie - 3 568 PLN,  Polska - 4 151 PLN  

 

1.4. BEZDOMNOŚĆ 

 

Jednym z powodów marginalizacji i poczucia wykluczenia społecznego jest bezdomność. 

Zjawisko to powoduje powstawanie takich skutków jak: 

 uzależnienia 

 apatia i zniechęcenie 

 brak możliwości właściwego funkcjonowania 

 poczucie krzywdy, niższości i izolacji 

 osamotnienie 

 konflikty w rodzinie i z prawem 

 utrudnienia w podjęciu i utrzymaniu pracy 

 bierność 

 brak wiary w pozytywne zmiany 
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 brak postaw prospołecznych 

  W wielu społecznościach w Polsce bezdomność stanowi ogromny problem wymagający 

natychmiastowych rozwiązań prawno – instytucjonalnych systemu zabezpieczenia 

społecznego. Celem opracowania programu strategii minimalizowania zjawiska bezdomności 

będzie nie tylko rozwiązywanie problemu bezdomności ale również zapobieganie degradacji 

ekonomicznej i społecznej osób i rodzin zagrożonych bezdomnością, poprzez uruchamianiu 

mechanizmów domowych „wśród samych zainteresowanych” oraz wdrażanie w życie 

różnych form pomocy instytucjonalnej np. otrzymywanie lokali socjalnych, świadczeń 

niepieniężnych – gorący posiłek, odzież.  

   Adresatem strategii  będą jednostki i rodziny, które z różnych przyczyn między innymi 

takich jak : długotrwałe bezrobocie, eksmisje, konflikty rodzinne- pokoleniowe, brak 

mieszkań socjalnych, uzależnienia, choroby, niedostosowanie społeczne, przemoc, nagłe 

zdarzenia losowe, lub powiązanych kilku przyczyn – znajdują się lub mogą znaleźć się w 

sytuacji ewidentnej niemożności zapewnienia sobie schronienia mimo wykorzystania 

wszystkich swoich możliwości.   

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie w pełni realizuje zadania wynikające z udzielania 

właściwego wsparcia osobom bezdomnym mieszkańcom Gminy Sulęcin. Gmina Sulęcin na 

ten cel przekazała dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie dwa pokoje dla 6 osób w 

budynku socjalnym. Kierowanie i prowadzenie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych 

odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Nadzór nad miejscami noclegowymi 

pełnią pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.  
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1.5. PRZEMOC W RODZINIE 

 

    Rodziny dotknięte przemocą pozostają w trudnej sytuacji społecznej, co jest podstawą do 

udzielania im szczególnej pomocy przy użyciu metod i narzędzi określonych w obecnie 

obowiązującym porządku prawnym.  Przemoc w rodzinie jest jednym z podstawowych 

zagrożeń zarówno dla rodzin rozumianych jako instytucja, podlegająca ochronie i opiece 

państwa, jak i dla ich poszczególnych członków. Statystycznie większość ofiar przemocy w 

rodzinie stanowią kobiety, a w dalszej kolejności kategorie osób, których płeć nie jest 

uwzględniona: małoletni, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami. Bardzo często 

ofiarami przemocy w rodzinie są też dzieci – świadkowie.   

Jako przyczyny sprzyjające stosowaniu przemocy w rodzinie możemy wskazać normy 

społeczne i kulturowe. Przez wieki istniało silne społeczne przyzwolenie na stosowanie 

przemocy wobec najbliższych, w szczególności kobiet i dzieci. Nadal w wielu środowiskach 

to zjawisko znajduje odzwierciedlenie w obyczajach – społecznej akceptacji bicia, stosowania  

kar cielesnych, w przekonaniach związanych z rolą mężczyzny w rodzinie (rola „pana i 

władcy”). Niebagatelny wpływ na stosowanie przemocy w rodzinie ma również dziedziczenie  

wzorca przemocy z rodziny pochodzenia. Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem 

przemocy przyswajają sobie zachowania dorosłych, których są świadkami lub ofiarami. Uczą 

się, że najlepszym i najbardziej skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów jest 

przemoc. Wpływ na stosowanie przemocy w rodzinie może mieć także 

uzależnienie/nadużywanie alkoholu. Wielu sprawców przemocy w rodzinie w chwili 

popełnienia czynu jest pod wpływem alkoholu. Należy pamiętać, że alkohol osłabia kontrolę 

nad zachowaniem i zwiększa prawdopodobieństwo reagowania złością i gniewem na 

trudności oraz niepowodzenia życiowe. Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia z 

odpowiedzialności za swoje czyny, mimo że sprawcy często wykorzystują fakt bycia 

nietrzeźwym jako czynnik usprawiedliwiający ich zachowanie.  

W celu realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 oraz w ustawie z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Gminie Sulęcin funkcjonuje Zespół 

Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zadaniem Zespołu 

Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w 

skład zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 

szczególności przez: 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku; 

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 

w środowisku lokalnym; 

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Do zadań grup roboczych ZI należy w szczególności: 

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy w rodzinie; 

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 

wystąpieniem przemocy; 

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy 

oraz efektów tych działań. 
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Ilość założonych Niebieskich Kart w mieście i gminie Sulęcin w latach 2013 – 2015 

 

 
 

 
 

1.6 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

 

   Podstawową formą pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

rodzin z problemami wychowawczymi jest działalność ośmiu świetlic środowiskowych przy 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie.  

Świetlice Środowiskowe w: Brzeźnie, Długoszynie, Grochowie, Sulęcinie, Trzebowie, 

Trzemesznie Lub., Zarzyniu i Żubrowie zostały utworzone  na mocy Uchwały Nr X/55/15 

Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 7 września 2015 r. Są to placówki wsparcia dziennego 

prowadzone w formie opiekuńczej, realizujące postanowienia ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej w celu wspierania funkcji opiekuńczej rodziny. 

Świetlice środowiskowe przeznaczone są dla dzieci w wieku szkoły podstawowej i 

gimnazjum, zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sulęcin i zapewniają dziecku w 

szczególności: 
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1) opiekę i wychowanie, 

2) pomoc w nauce, 

3) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, oraz rozwój zainteresowań, 

4) pomoc w sytuacjach kryzysowych np. szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych 

dziecka i jego rodziny, 

5) formowanie postaw społecznie pożądanych i pomoc w prawidłowym rozwoju ich 

osobowości, nabywanie różnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego 

funkcjonowania, 

6) kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z rodziną i środowiskiem, 

7) pomoc socjalną poprzez zapewnienie wychowankom jednego posiłku dziennie. 

      W celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi dzieci świetlica zapewnia: 

1) współpracę z rodziną lub opiekunami prawnymi dziecka oraz odpowiednimi 

instytucjami, 

2) kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i otaczającym 

środowiskiem, 

3) stałą współpracę z pedagogiem szkolnym, wychowawcą, psychologiem szkolnym, 

kuratorem, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny i podmiotami leczniczymi. 

Świetlice środowiskowe, realizując swoje zadania, kierują się w szczególności:     

4) dobrem dziecka, poszanowaniem praw dziecka, koniecznością wspierania rozwoju 

dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwoju zainteresowań, potrzebami     

wyrównywania deficytów rozwojowych.  

Oprócz podstawowej działalności, świetlice wspólnie z Radami Sołeckimi, Ochotniczą Strażą 

Pożarną, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną inicjują i organizują wiele 

wydarzeń integracyjnych na terenie sołectw oraz miasta Sulęcina takich, jak: festyny 

rodzinne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień, Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, 

Mikołajki itp., integrując w ten sposób całą miejscową społeczność; często pełniąc rolę 

jedynego miejsca życia kulturalnego w miejscowości. 

Świetlice czynne są w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku. Łącznie 

uczęszcza do nich średnio 133 dzieci.  

 
1.7 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie realizuje wojewódzkie programy prewencyjne: 

1.Działania prewencyjno-edukacyjne pn. „Bezpieczne ferie” 

2.Program prewencyjny „Lupo”  

3.Działania prewencyjno-edukacyjne pn. „Bezpieczna zerówka” 

4.Projekt profilaktyczny „Handel ludźmi” 

5.Działania prewencyjne pn „Bezpieczne wakacje”. 

6.Program edukacyjno-wychowawczy pn.”Bezpieczne Gimnazjum”. 

 

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie realizuje następujące programy prewencyjne: 

 

1.Działania prewencyjno-edukacyjne pn. „Bezpieczne ferie”.  

Policjanci rozmawiają o bezpieczeństwie podczas ferii zimowych.  

Celem działań jest: 

- zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku zimowego na terenie    

  powiatu sulęcińskiego, 

- kształtowanie świadomości wiktymologicznej dzieci i młodzieży, 

- zmniejszenie wszelkich zjawisk patologicznych występujących wśród dzieci, 
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- ochrona małoletnich przed przestępczością. 

Działaniami wyprzedzającymi jest: 

- uzyskanie informacji dotyczących zorganizowanych form wypoczynku zimowego, 

- nawiązanie kontaktu z dyrektorami placówek oświatowych w celu przekazania informacji na  

  temat konieczności przeprowadzenia kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież, 

- przeprowadzenie w miejscach zorganizowanego wypoczynku zim owego spotkań z  

  organizatorami i uczestnikami zimowisk, 

2.Program prewencyjny „Lupo” 

Spotkania profilaktyczne z uczniami klas I-IV w szkołach podstawowych: 

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych policjanci omawiają z dziećmi podstawowe zasady 

przestrzegania przepisów ruchu drogowego w drodze do i ze szkoły m.in. podczas 

przechodzenia przez jezdnię, korzystania z przejść dla pieszych, uświadamiał jak 

niebezpieczne mogą być zabawy w pobliżu drogi i jak ważne jest posiadanie elementów 

odblaskowych na plecaku czy odzieży. Przypominają o zachowaniu ostrożności w kontakcie z 

osobą obcą, bezpiecznych zabawach na podwórku oraz w domu podczas nieobecności 

dorosłych. Podczas spotkań dzieci otrzymują materiały edukacyjne zakupione przez Fundację 

Contra Crimen w Gorzowie Wlkp. przy pomocy finansowej Wojewody Lubuskiego w ramach 

rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. 

3.Działania prewencyjno-edukacyjne pn. „Bezpieczna zerówka” 

Policjanci przeprowadzają spotkania w szkołach i przedszkolach. Celem spotkań jest edukacja 

dzieci z grup „zerówkowych" w zakresie bezpiecznych zachowań, ukierunkowanie dzieci na 

pomoc rówieśnikom w sytuacjach kryzysowych oraz propagowanie pozytywnego wizerunku 

policjanta wśród najmłodszych. Policjanci realizując spotkania profilaktyczne z uczniami 

„zerówek" w powiecie sulęcińskim przygotowują dzieci do Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy 

o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczna zerówka". Podczas spotkań funkcjonariusze przekazują 

najmłodszym informacje o bezpiecznych zachowaniach w domu i przedszkolu, na podwórku 

w kontaktach z osobą „obcą" oraz przypominają o zasadach poruszania się po drodze.  

4. Projekt profilaktyczny „Handel ludźmi” 

Handel ludźmi to problem wymagający przedsięwzięcia działań profilaktycznych szczególnie 

w okresie przedwakacyjnym. Wakacje to okres poszukiwania dorywczej pracy, wyjazdów za 

granicę, a przy tym beztroski i chęci przeżycia przygody. Szczególnie narażeni na ryzyko 

stania się ofiarą handlu ludźmi są młodzi ludzie. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w 

Sulęcinie spotykają się z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Licealnych i 

Zawodowych w Sulęcinie, aby porozmawiać o zjawisku handlu ludźmi, wyjaśniając czym jest 

handel ludźmi oraz jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać przed wyjazdem za 

granicę.  

5. Działania prewencyjne pn „Bezpieczne wakacje”. 

Celem działań jest: 

-zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku zimowego na terenie 

powiatu sulęcińskiego, 

-kształtowanie świadomości wiktymologicznej dzieci i młodzieży, 

-zmniejszenie wszelkich zjawisk patologicznych występujących wśród dzieci, 

-ochrona małoletnich przed przestępczością. 

Zapewnia bezpieczeństwo na kąpieliskach i akwenach wodnych przy ścisłej współpracy z 

WOPR, Strażą Pożarną i Sanepidem. 

Preferowane formy i kierunki prowadzenia działań: 

-działania prewencyjne z wykorzystaniem elementów systemu zintegrowanej organizacji i 

dyslokacji służby, 

-prowadzenie dynamicznych, koncentrycznych działań prewencyjnych przez policjantów 

różnych komórek tj. dzielnicowych, policjantów ruchu drogowego, zespołów patrolowo 
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-interwencyjnych, ds. nieletnich i prewencji kryminalnej, 

-rozpoznanie miejsc i osób trudniących się rozprowadzaniem środków narkotycznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem dyskotek, parków a także miejsc, w których organizowane są 

imprezy masowe, 

-działanie prewencyjne przy udziale służb operacyjnych ukierunkowanych na ujawnienie i 

eliminowanie kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu, przeciwdziałanie chuligaństwu 

i wandalizmowi, 

-wykorzystanie analizy kryminalnej w celu identyfikacji występujących zagrożeń oraz 

typowanie osób podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej i ich powiązań 

przestępczych, 

-realizowanie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Izby Celnej, Inspekcji 

Transportu Drogowego i Żandarmerii Wojskowej działań kontrolno-porządkowych, 

-działania rozpoznawcze ukierunkowane na ujawnienie potencjalnych miejsc ukrywania się 

osób poszukiwanych –celem ich zatrzymania. 

6. Program edukacyjno-wychowawczy pn.”Bezpieczne Gimnazjum” 

Głównym celem programu jest:  

- wzrost świadomości prawnej nieletnich, 

- kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań młodzieży, 

- ograniczenie zjawisk patologicznych z udziałem nieletnich, w tym w szczególności     

  związanych z uzależnieniami i cyberprzemocą, 

-wyzwalanie inicjatywy młodego [pokolenia w zakresie podejmowania działań na rzecz      

  bezpieczeństwa, 

- kształtowanie w świadomości młodzieży zdrowego i bezpiecznego stylu życia. 

W ramach Bezpiecznego Gimnazjum policjanci przeprowadza spotkania z młodzieżą w 

poszczególnych klasach: 

I klasa - temat przewodni: wiedza z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich, 

poszanowanie norm prawnych, 

II klasa: przeciwdziałanie cyberprzemocy, cyberprzestępczości i metody zabezpieczania 

dowodów cyberprzemocy, 

III klasa - uzależnienia, profilaktyka alkoholowa i narkotykowa, aspekty prawne narkomanii 
 
Źródło: Strategia Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016 - 2022  

 

1.8 UZALEŻNIENIA  

 Uzależnienie, to nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania 

substancji. Najbardziej niebezpiecznymi i ekspansywnymi rodzajami uzależnień we 

współczesnym świecie są: alkoholizm, narkomania i uzależnienia lekowe, nikotynizm, hazard 

oraz Internet. Niepokojącym jest fakt, że wśród internatów znaczącą liczbę stanowią dzieci. 

Internet stał się nieodłącznym elementem zabawy, nauki i pracy. Dzieci z racji swojej 

niedojrzałości uzależniają się dużo szybciej niż dorośli. Spędzanie wielu godzin dziennie 

przed komputerem zaburza ich rozwój zwłaszcza w aspekcie kontaktów społecznych. 

Ogromna odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, małe dzieci potrzebują pełnej kontroli 

rodzica, starsze - zasad dotyczących czasu i form używania Internetu. Duże znaczenie ma 

więc odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży między innymi 

poprzez koła zainteresowań, sport i rozrywkę. 
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1.8.1. Alkoholizm 

 Nadużywanie napojów alkoholowych stanowi dziś bezsprzecznie jeden                        

z najpoważniejszych problemów. Jego rozmiar i niszczycielskie działanie daje się 

zaobserwować wśród klientów pomocy społecznej, niepokojący jest jednak fakt wzrastania 

liczby osób uzależnionych od alkoholu i obniżania się wieku inicjacji alkoholowej. Nawet 

niewielkie ilości alkoholu, niegroźne dla dorosłych mogą uszkodzić procesy rozwojowe 

dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie mają znacznie niższą tolerancję na alkohol i znacznie 

szybciej się uzależniają.  

Alkohol to jedna z przyczyn do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Szczególne 

następstwa uzależnienia od alkoholu rodzica czy też obojga rodziców odczuwają dzieci żyjące 

w atmosferze zagrożenia, nieustannych konfliktów między rodzicami, awantur. Uzależnienie 

od alkoholu jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie bez świadomości 

zainteresowanej osoby. Możemy mówić o uzależnieniu od alkoholu wówczas, kiedy zaczyna 

on panować nad życiem człowieka, kiedy staje się ważniejszy niż cokolwiek innego. Kiedy w 

wyborach życiowych – miedzy alkoholem a pracą, alkoholem a uczuciem, alkoholem a 

dobrem rodziny – wygrywa alkohol.    

  Problem nadużywania alkoholu przez osoby korzystające z pomocy społecznej jest bardzo 

skomplikowany, ponieważ obok alkoholizmu występuje zanik więzi emocjonalnych, 

uczuciowych, zaburzenia komunikacji między członkami rodziny, przemoc, bieda, problemy 

wychowawcze, zdrowotne. Praca OPS z tak zaburzonymi klientami jest bardzo trudna i 

długotrwała. 

Bardzo ważną rolę w pracy z osobami uzależnionymi w celu minimalizowania tego 

zjawiska odgrywa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

która realizuje swoje zadania w oparciu o: 

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie. 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. 

W szczególności zadania te obejmują: 1) zwiększanie dostępności terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; 2) udzielanie rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie; 3) prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 4) 

wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. Wszystkie działania i związane z nimi decyzje dotyczące realizacji 

programów odbywają się podczas posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna (dane GKRPA): 

Liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi gminna komisja 

rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadziła rozmowy  

w 2015 roku: 27 

Liczba osób, w stosunku, do których gminna komisja rozwiązywania problemów 

alkoholowych podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec 
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osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia 

uzależnienia od alkoholu w 2015 roku: 

9 

Liczba osób, z którymi gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych 

przeprowadziła rozmowy interwencyjno – motywujące w związku z nadużywaniem 

alkoholu w 2015 r.: 46 

 

Liczba osób, wobec których gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych 

wystąpiła w 2015 roku do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia 

odwykowego: 

 

 

9 

 

Liczba rodzin, którym w 2015 r. udzielono pomocy w ramach grup roboczych, w skład 

których wchodzili członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

 

 

51 

 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie 

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku. 

1. Osoby doznające przemocy w rodzinie: 78 

2. Osoby stosujące przemoc w rodzinie: 73 

3. Świadkowie przemocy w rodzinie: 4 

 
1.8.2. Narkomania 

 

  Zjawisko narkomanii to problem zarówno dużych miast jak i małych miasteczek, a nawet 

wsi. Dilerzy narkotykowi docierają wszędzie, substancje psychoaktywne są wszechobecne 

między innymi  w szkołach, na dyskotekach i wszelkich imprezach plenerowych. Biorąc pod 

uwagę wzrost rozpowszechnienia narkotyków syntetycznych można niestety spodziewać się 

narastania zjawiska. Przygnębiający jest fakt, że narkomania dotyka coraz młodsze 

społeczeństwo z badań przeprowadzonych w gminie wynika, że inicjację środkami 

odurzającymi rozpoczyna już młodzież szkół podstawowych. Dlatego tak ważne są działania 

edukacyjne wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. W/w działania 

znajdują odzwierciedlenie w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 

– 2016. 

Dane statystyczne Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w Sulęcinie 

(m.in. pomoc osobom z problemem uzależnienia od narkotyków) 

 

Wyszczególnienie  Liczba osób, którym 

udzielono wsparcia 

Liczba porad 

2015 r. I-VI 2016 r. 2015 r. I-VI 2016 r. 

1. Ogółem:  

w tym: 

 

77 

 

104 

 

253 

 

151 

osoby uzależnione 

w tym: 

 

29 

 

45 

 

159 

 

58 

powyżej 18 r.ż. 21 27 118 33 
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poniżej 18 r.ż.  8 18   41 25 

Dorośli członkowie rodziny 

osoby uzależnionej 

32 20   69 55 

Dzieci osoby uzależnionej   8 8   11 38 

2. Osoby dotknięte 

przemocą w rodzinie 

  4 24   10 - 

3. Sprawcy przemocy w 

rodzinie 

   4 7     4 - 

 

Analizując powyższe dane za okres 2015 r. i I – VI 2016 r., zauważamy znaczny wzrost osób 

korzystających z porad specjalisty terapii uzależnień w dziedzinie narkomanii. Należy 

zwrócić uwagę na fakt, że potrzeby są znacznie wyższe, ponieważ terapeuta umawia osoby 

wymagające wsparcia często z trzytygodniowym wyprzedzeniem. Ponadto poza 

wymienionymi w tabeli poradami, konsultant prowadzi zajęcia i warsztaty w szkołach z 

zakresu profilaktyki uzależnień z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz rozmowy 

motywujące w gabinetach pedagogów. 

 

1.9 STAROŚĆ, SAMOTNOŚĆ, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. 

 

 1.9.1. Starość, samotność.  

 

Starość jest stanem faktycznym dla części naszego społeczeństwa. Jest nie 

uniknionym  etapem życia człowieka, do którego trzeba się przygotować. Duże znaczenie w 

działalności na rzecz tych właśnie ludzi mają pracownicy pomocy społecznej. Docierają oni 

do osób samotnych, schorowanych, opuszczonych, zamkniętych w swoich domach, często 

nadaremnie oczekujących na pomoc rodziny, czy osób bliskich. Niekiedy są jedynymi 

osobami, które przekraczają próg tej grupy ludzi. Dlatego też opracowując strategię polityki 

społecznej nie można zapomnieć o tej kategorii osób, które zamieszkują na terenie naszego 

miasta i gminy. Polityka społeczna wobec ludzi starszych to zespół celowych działań władz 

publicznych i innych podmiotów społecznych, służących tworzeniu, poprawie i/lub 

utrzymaniu statusu społecznego, bezpieczeństwa i jakości życia osób starszych ora 

możliwości ich udziału w kulturze i życiu społecznym, zwiększających szansę prowadzenia 

przez najstarsze pokolenie aktywnego i niezależnego życia. Polska transformacja 

doświadczyła całe społeczeństwo. Wśród spauperyzowanych znalazła się także 

wielomilionowa grupa ludzi starszych, emerytów i rencistów, których z roku na rok 

przybywa. Prognozy demograficzne wskazują, że w kolejnych latach procent osób w starszym 

wieku w całej populacji będzie zwiększał się systematycznie. Ważnym wymiarem tendencji 

demograficznych w Polsce jest zjawisko zawężonej zastępowalności pokoleń. Według danych 

GUS w obecnych czasach notuje się ujemny przyrost naturalny. Obniża się poziom 

współczynnika dzietności. Z drugiej strony na proces starzenia się populacji wpływa 

wydłużenie się przeciętnego trwania życia, a co za tym idzie wzrost liczby osób w wieku 

starszym. W powszechnej opinii starość postrzegana jest jako okres całkowitej degradacji, 

izolacji, samotności, braku uczucia i życzliwości, niedołęstwa, odczuwalnych dolegliwości 

somatycznych, postępującego uzależnienia od otoczenia, beznadziejnego i ponurego czekania 

na śmierć. Często ludzi starszych oddaje się do domów starców, umieszcza w szpitalach, 

hospicjach „ jak w przechowalni” – wtedy gdy oni najbardziej potrzebują pomocy i opieki.  
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   Jest to okrutne i z pewnością zależy od poziomu kultury społeczeństwa, które nie potrafi 

zapewnić spokojnej i godnej starości osobom w starszym wieku. Duże znaczenie w 

działalności na rzecz tych właśnie ludzi mają pracownicy pomocy społecznej. Docierają oni 

do osób samotnych, schorowanych, opuszczonych, zamkniętych w swoich domach, często 

nadaremnie oczekujących na pomoc rodziny, czy osób bliskich. Niekiedy są jedynymi 

osobami, które przekraczają próg tej grupy ludzi. Najczęściej sygnalizowanym przez tę 

kategorię osób problemem jest pogarszający się stan zdrowia, niepełnosprawność oraz trudna 

sytuacja materialna. Wpływ na niekorzystny stan zdrowia Polaków mają trudne warunki 

życia, stresy, niedociągnięcia w zakresie opieki zdrowotnej, warunki środowiskowe a także 

brak dbałości o własne zdrowie. Zmieniająca się struktura i funkcje współczesnej rodziny nie 

sprzyjają kształtowaniu się warunków do sprawowania opieki nad sędziwym członkiem 

rodziny. Coraz częściej osoby starsze tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe, a gdy 

osoby te mieszkają razem z dziećmi to właśnie ich świadczenia emerytalne niejednokrotnie 

stanowią źródło pewnego i stałego dochodu rodzin wielopokoleniowych. Sytuacja najstarszej 

generacji Polaków jest znacznie gorsza niż ich rówieśników w krajach Unii Europejskiej.  

Ludzie starsi wymagają różnych form wsparcia społecznego, między innymi poprzez 

udzielanie świadczeń w formie usług opiekuńczych czy kierowania do domów pomocy 

społecznej (DPS).  

Pomoc instytucjonalna. 

Obok środowiskowej formy pomocy  funkcjonuje tzw. system pomocy instytucjonalnej, 

realizowany wówczas, kiedy pomoc środowiskowa jest niewystarczająca. W takiej sytuacji  

osoba oczekująca pomocy dokonuje  wyboru świadczenia tj. umieszczenia w  Zakładzie 

Opiekuńczo - Leczniczym lub Domu Pomocy Społecznej.  

 

Dom Pomocy Społecznej. 

 

Pobyt w domach  pomocy społecznej  w DPS Tursk oraz na terenie innej Gminy 

                Dom Pomocy Społecznej  -   miejscowość.         Liczba  osób 

za I półrocze 2016r. 

    1.  Tursk                29 

    2.  Gorzów  Wlkp.   Nr 1                 2 

    3.  Gorzów Wlkp. 2                                                                   1 

    4.   Wschowa                 2 

    5.   Zakrzewie                 1 

    6.   Rokitno                 1 

                                                                                       Razem                36 

 

1.9.2. Niepełnosprawność 

 

   Karta Praw Osób Niepełnosprawnych stwierdza: „Niepełnosprawnymi są osoby, których 

sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub 

uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z 

normami prawnymi i zwyczajowymi”.  

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych zawęża powyższą definicję określając: „Niepełnosprawnymi s ą 

osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, 

ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych a, w szczególności ogranicza 

zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeśli uzyskały orzeczenie”. Jest rzeczą  
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oczywistą, że różne są rodzaje i stopnie niepełnosprawności. Najbardziej klarowny wydaje się 

następujący podział: 

1. osoby z niepełnosprawnością sensoryczną 

-osoby niewidome i słabowidzące, 

-osoby niesłyszące i słabosłyszące; 

2.osoby z niepełnosprawnością fizyczną: 

-osoby z uszkodzeniem narządu ruchu, 

-osoby z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych; 

3.osoby z niepełnosprawnością psychiczną: 

-osoby umysłowo upośledzone z niepełnosprawnością intelektualną, 

-osoby psychicznie chore z zaburzeniami osobowości i zachowania; 

4.osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, dotknięte więcej niż jedną niepełnosprawnością 

 

Niepełnosprawność to jedna z głównych kwestii społecznych, która utrudnia funkcjonowanie 

coraz większej liczbie ludzi. Jest to trwała lub okresowa niezdolność do wypełnienia ról 

społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu. 

Diagnoza tej grupy jest trudna, ponieważ brak jest pełnych danych w zakresie poszczególnych 

dysfunkcji. Osoby i rodziny dotknięte problemem niepełnosprawności nie mogą w pełni 

korzystać z dobrodziejstw życia społecznego z powodu barier architektonicznych i 

społecznych. 

Problemami osób niepełnosprawnych na terenie gminy Sulęcin zajmują się w szczególności: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne, 

 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej,  

 Warsztat Terapii Zajęciowej, 

 Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. 

Działania tych instytucji i organizacji społecznych zmierzają do zabezpieczenia 

podstawowych potrzeb życiowych, wymagania w procesie rehabilitacji, likwidacji barier 

architektonicznych a także do kompleksowych działań partnerskich, integrujących osoby 

niepełnosprawne z różnych placówek.  

      Stały przyrost liczby osób niepełnosprawnych wymaga przejścia od polityki 

przystosowania samych niepełnosprawnych do ich stanu funkcjonalnego i utrzymania status 

quo osoby niepełnosprawnej do strategii opartej na wzmocnieniu jej zasobów własnych oraz 

potencjału społeczności, służących utrzymaniu optymalnego poziomu funkcjonowania 

niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, a następnie w innych zbiorowościach 

i instytucjach.  

           Dla stabilności położenia społecznego i codziennego funkcjonowania 

niepełnosprawnych konieczne jest rozbudowa różnych form świadczeń, usług i opieki w 

środowisku zamieszkania, jak również zinstytucjonalizowanych systemów pomocy 

umożliwiających rodzinom kontynuowanie opieki nad zależnymi od niej osobami 

niepełnosprawnymi. 

Id: 79F05B25-2224-41CA-BD5E-141CE9B85A81. Podpisany Strona 30



   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sulęcin na lata 2017-2025 

 30 

5355

2921
2431

ogólna liczba osób z
niepełnosprawnością w

Powiecie Sulecińskim

Kobiety z
niepełnosprawnością

Mężczyźni z
niepełnosprawnością

Osoby z  niepełnosprawnością 
według płci w Powiecie Sulęcińskim

 
 

1.10. ZDROWIE 

 

W ramach systemu POZ – Podstawowej Opieki Zdrowotnej każdy pacjent ma prawo wyboru 

lekarza rodzinnego, pielęgniarki oraz położnej środowiskowo-rodzinnej. W ramach kontraktu 

z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia te są bezpłatne. Podstawową opiekę 

zdrowotną po godzinie 18
00

 oraz w dni wolne od pracy i święta zapewnia Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie. 

Na terenie Gminy Sulęcin funkcjonują 2 praktyki lekarza rodzinnego. W szkołach 

realizowana jest opieka z zakresu higieny szkolnej  przez Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej. Oferuje usługi zdrowotne w ramach działalności przedsiębiorstw: 

1. Szpital Powiatowy w Sulęcinie. 

2. Przychodnia Wielospecjalistyczna przy SP ZOZ w Sulęcinie. 

3. Medycyna Paliatywna przy SP ZOZ w Sulęcinie. 

W skład przedsiębiorstwa Szpital Powiatowy w Sulęcinie wchodzi Szpital im. H. Jordana w 

Sulęcinie, w ramach którego działają: 

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy. 

2. Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii. 

3. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 

4. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

5. Oddział Pediatryczny. 

6. Oddział Położniczo-Ginekologiczny. 

7. Oddział Rehabilitacyjny. 

8. Izba Przyjęć. 

9. Zakład Rentgenodiagnostyki. 

10. Pracownia Tomografii Komputerowej. 

11. Pracownia RTG. 

12.Pracownia Mammografii. 

13. Pracownie diagnostyczne. 
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14.Laboratorium analityczne. 

15. Pracownia endoskopii. 

16. Pracownia ultrasonografii. 

17. Pracownia prób wysiłkowych i badań holterowskich. 

18.Pracownia EKG. 

19. Pracownia audiometryczna. 

20. Pracownia urodynamiczna. 

21.Blok operacyjny. 

22.Blok porodowy. 

23.Centralna sterylizatornia. 

24. Prosektorium 

25. Apteka zakładowa 

26.Sekcja żywienia.  

W skład przedsiębiorstwa Przychodnia Wielospecjalistyczna przy SP ZOZ wchodzą: 

Oddział Pomocy Doraźnej, w ramach którego działają: 

Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny „S” 

1.Zespół ratownictwa medycznego podstawowy „P” 

2. Zespół transportu sanitarnego. 

3. Ambulatorium ogólne –nocna i świąteczna opieka zdrowotna. 

4. Dyspozytornia. 

5. Podstacja Pomocy Doraźnej w Torzymiu. 

W ramach Przychodni Wielospecjalistycznej działają specjalistyczne poradnie: 

-Laryngologiczna 

-Rehabilitacji Medycznej 

-Okulistyczna 

-Neurologiczna 

-Urologiczna 

-Chirurgiczna 

-Kardiologiczna 

-Ginekologiczna 

-Chirurgii Onkologicznej 

-Ortopedyczna 

-Alergologiczna 

-Neonatologiczna 

-Pulmonologiczna 

-Dermatologiczna 

-Preluksacyjna 

-Nefrologiczna 

-Onkologiczna 

-Zdrowia Psychicznego 

-Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu 

-Psycholog 

Poradnie Specjalistycznie w Terenie: 

1.Dział Fizjoterapii 

2. Hospicjum Domowe 

3. Szkoła Rodzenia 

4. Gabinety Higieny Szkolnej 

5. Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe przy poradniach zabiegowych 

W skład przedsiębiorstwa Medycyna Paliatywna przy SP ZOZ w Sulęcinie wchodzi: 
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Oddział Medycyny Paliatywnej. 

Według danych Rejestru Usług Medycznych najczęstszymi przyczynami hospitalizacji 

pacjentów Szpitala Powiatowego w Sulęcinie w 2015 roku (z wyłączeniem świadczeń 

udzielanych przez SOR w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz Oddziału 

Medycyny Paliatywnej) były : 

-choroby układu krążenia| 

-choroby układu moczowo-płciowego 

-cukrzyca i jej powikłania 

-choroby dolnych dróg oddechowych 

-nowotwory 

Najczęstszymi przyczynami śmiertelności pacjentów w 2015 roku ( z wyłączeniem 

Oddziału Medycyny Paliatywnej) były: 

-niewydolność serca; 

-choroby układu oddechowego; 

-nowotwory. 

 

1.11. EDUKACJA 

 

 Podstawowym a zarazem najważniejszym celem państwa, ale i gminy jest dążenie do 

powszechności kształcenia dzieci i młodzieży na najwyższym możliwym poziomie. Państwu 

przypisany został w dziedzinie edukacji obowiązek przygotowania młodzieży do dorosłego 

życia, w tym zawodowego. Zasadniczy wpływ na kierunki zmian rozwoju społecznego ma 

struktura istniejących sieci szkół i placówek kształcenia podstawowego i 

ponadpodstawowego. Sieć placówek oświatowych na poziomie podstawowym, gimnazjalnym 

i ponadgimnazjalnym w gminie Sulęcin jest równomiernie rozmieszczona. Oznacza to, iż 

uczniowie tych placówek mają relatywnie dobry dostęp do szkół, bez konieczności znacznego 

przemieszczania się. To szkoły mają ogromny wpływ na wychowanie i ukształtowanie 

młodego charakteru.  

(dane GUS z 2015 r.) 

Żłobki i przedszkola  

Na terenie gminy brak jest oferty na poziomie żłobków, zlokalizowane są natomiast  

3 przedszkola:  

o Przedszkole Nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie ul. Dudka 15A  

(6 oddziałów, 13 nauczycieli, 172 dzieci) 

o Przedszkole Nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie Os. Kopernika 7 

(9 oddziałów, 20 nauczycieli, 247 dzieci)  

o Przedszkole Wojskowe Nr 88 – Przyjaciele Zielonego Lasu, Wędrzyn 30 

Przedszkole uczy zachowań społecznych oraz daje podwaliny pod przyszłą wiedzę szkolną. 

Jest to zdecydowanie zbyt mało w stosunku do oczekiwań rodziców i potrzeb współczesnej  

edukacji. 

Szkoły podstawowe i gimnazja 

Podstawę edukacji stanowią szkoły podstawowe.  

W Gminie Sulęcin funkcjonują szkoły podstawowe: 

o Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie, Os. Kopernika 7 

(37 oddziałów, 70 nauczycieli, 789 uczniów) 

o Szkoła Podstawowa im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lub., ul. Poznańska 63 

(8 oddziałów, 15 nauczycieli, 92 uczniów) 

o Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie 

(9 oddziałów, 19 nauczycieli, 156 uczniów) 

o Szkoła Podstawowa przy SOSW w Sulęcinie ul. Lipowa 12 
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(5 oddziałów, 39 uczniów) 

o Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie, Park Bankowy 7 

(20 oddziałów, 49 nauczycieli, 415 uczniów) 

o Gimnazjum przy SOSW w Sulęcinie ul. Lipowa 12 

(3 oddziały, 20 uczniów) 
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W środowisku szkolnym dziecko spędza znaczny czas. Szkoły mają wpływ również na 

zagospodarowanie czasu wolnego. Organizowanie tego czasu winno wynikać z potrzeb  

zgłaszanych przez dzieci, młodzież, nauczycieli oraz rodziców. Dzieci i młodzież najchętniej 

wybierają zajęcia sportowe w wolnym czasie. Samorząd Gminy Sulęcin i dyrektorzy szkół 

gminnych wychodzą temu zapotrzebowaniu naprzeciw zapewniając przy szkołach boiska i 

obiekty sportowe. Innym niemniej ważnym zadaniem jest promowanie zdrowego stylu życia 

wśród dzieci i młodzieży. W Polsce obniża się bowiem wiek, w którym zaczyna się inicjacja 

używek. Wszystkie szkoły prowadzą świetlice szkolne.  

Kształcenie ponadgimnazjalne musi w dużym stopniu wynikać z potrzeb rynku pracy. 

 
                                                                                                   2006 r.              2015 r. 

Absolwenci liceów ogólnokształcących                                    68,7%                 58,4% 

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych                          23,0%                 17,8% 

Absolwenci techników                                                                8,2%                  23,9% 

 

Na terenie Gminy Sulęcin funkcjonują następujące szkoły ponadgimnazjalne: 

 

o Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie  

(27 oddziałów, 643 uczniów) 

o I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza im. Adama Mickiewicza 

(7 oddziałów, 176 uczniów) 

o Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Sulęcinie ul. Lipowa 12 

( 2 oddziały, 15 uczniów) 
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                           Gmina Sulęcin                   woj. lubuskie 

3 – 6 lat                     19,3%                                18,1% 

7 – 12 lat                   26,2%                                25,8% 

13 – 15 lat                 10,8%                                11,9% 

16 – 18 lat                 17,4%                                13,1% 

19 – 24 lata               26,4%                                31,0% 

 

 

2. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO   

„Substancje psychoaktywne wśród młodzieży szkolnej” 

 

   Badanie ankietowe „Substancje psychoaktywne wśród młodzieży szkolnej” zostało 

przeprowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie w okresie od 01 października 

2016 r. do 14 listopada 2016 r. W badaniu udział wzięli uczniowie szóstych klas Szkoły 

Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie, Szkoły Podstawowej im. Polskich 

Strażaków w Trzemesznie Lub. i Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie; 

trzecich klas Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie oraz ostatnich klas I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie i Zespołu Szkół Licealnych i 

Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Z wszystkich 149 uczniów szóstych klas 

szkół podstawowych badaniem objętych zostało 115 osób tj. 77%, ze 142 uczniów klas 

trzecich gimnazjum -  97 osób, tj. 68%, natomiast z ogólnej liczby 203 uczniów ostatnich 

klas, liczba osób badanych w szkołach ponadgimnazjalnych wyniosła 132 osoby tj. 65%. 

Wśród wypełnionych ankiet 9 zostało odrzuconych z uwagi na nieprawidłowe wypełnienie. 

Łącznie prawidłowo zostało wypełnionych 335 ankiet. W rezultacie próba badawcza objęła 

75% ogółu uczniów ostatnich klas na wszystkich trzech poziomach kształcenia (450 osób). 

Głównym celem badania była diagnoza występowania zjawiska używania substancji 

psychoaktywnych wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i młodzieży 

ponadgimnazjalnej oraz problem dostępności tych substancji wśród badanej młodzieży. 
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Prezentacja wyników - wybrane pytania.  

Uczniowie szkoły podstawowej  

Palenie papierosów przez młodzież  

Ile miałeś/miałaś lat, kiedy zdarzyło Ci się PO RAZ PIERWSZY w życiu zapalić papierosa?  

a) 7 lub mniej,  
b) 8–10,  
c) 11–12,  
d) nie pamiętam,  
e) nigdy nie zapaliłem/zapaliłam. 
 

 

 

Przypatrując się wynikom badań zauważa się, że łącznie po papierosa sięgnęło 20% 

badanych dzieci ze szkoły podstawowej,  z tego 2% w wieku 7 i mniej lat, 2% uczniów w 

przedziale wiekowym 8-10 lat, 14% w wieku 11-12 lat, a w momencie kończenia edukacji na 

poziomie szkoły podstawowej  2% ankietowanych odpowiedziało, że nie pamięta wieku, w 

którym zapalili papierosa po raz pierwszy; 80% uczniów odpowiedziało, że nigdy nie 

zapaliło papierosa.  

Ilu, wg Twojej oceny, Twoich rówieśników pali papierosy przynajmniej raz w miesiącu?  
 
a) mniej niż 10%,  
b) pomiędzy 10% a 25%,  
c) około połowa, 
 d) większość,  
e) nie wiem.  
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Porównując odpowiedzi badanych, na pytanie o częstotliwość palenia papierosów z pytaniem 

o opinię na temat powszechności tego zjawiska wśród rówieśników badanych uczniów, 

można powiedzieć, że opinia o tym, że rówieśnicy palą papierosy jest bardziej powszechna 

niż samo palenie papierosów przez respondentów. 29% ankietowanych uczniów uważa, że po 

papierosy sięga mniej niż 10% rówieśników, 12% jest zdania, że skala jest pomiędzy 10% a 

25% wśród badanych, 8% uważa, że co drugi rówieśnik pali papierosy, 6% uważa, że jest to 

większość uczniów szkoły, natomiast 45% respondentów szkoły podstawowej  nie potrafi 

ocenić, czy ich rówieśnicy palą papierosy, czy też nie.  

Czy Tobie lub osobie w Twoim wieku łatwo jest kupić papierosy?  
a) tak,  
b) nie, 
c) czasem wymaga to kilku prób zakupu,  
d) nie wiem, nigdy nie próbowałem/próbowałam 
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Uczniowie szkół podstawowych Gminy Sulęcin odpowiedzieli, że 81% uczniów nie jest 

zainteresowanych kupnem papierosów i nigdy nie próbowali kupna, 10% uczniów 

odpowiedziało, że kupno papierosów nie sprawia problemu, 8% jest zdania, że nie jest to 

łatwe, 1% uważa, że czasem wymaga to kilku prób zakupu.  

Picie alkoholu przez młodzież 

Czy łatwo uzależnić się od alkoholu?  
a) tak,  
b) nie,  
c) pijąc alkohol okazjonalnie, nigdy się nie uzależnię, 
 d) nie wiem.  

 

Spośród badanych uczniów 62%  jest zdania, że łatwo jest się uzależnić poprzez  picie 

alkoholu, tylko 9 % uważa, że przeciwnie; 13% ankietowanych określiło, że pijąc alkohol 

okazjonalnie nigdy się nie uzależni, 16% uczniów odpowiedziało, że nie wie czy łatwo się 

uzależnić.  

Ile miałeś/miałaś lat, kiedy zdarzyło Ci się PO RAZ PIERWSZY w życiu spróbować alkoholu?  
 
a) 7 lub mniej,  
b) 8–10,  
c) 11–12,  
d) nie pamiętam,  
e) nigdy nie próbowałem/próbowałam 
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Z zebranych, danych statystycznych wynika, że uczniowie szkół podstawowych częściej 

sięgają po alkohol niż po papierosa. Można to dostrzec zarówno wśród chłopców jak i 

dziewcząt. Według deklaracji wśród badanych w wieku 7 lat i mniej, po alkohol sięgało14% 

uczniów. W wieku 8-10 lat 18%, 12% respondentów swój pierwszy alkohol wypiło w wieku 

11-12 lat, natomiast 4% nie pamięta swojego wieku. Wśród badanych uczniów 52% nigdy 

nie próbowało alkoholu.  

Ilu, wg Twojej oceny, Twoich rówieśników piło alkohol przynajmniej raz w życiu?  
a) mniej niż 10%,  
b) pomiędzy 10% a 25%,  
c) około połowa,  
d) większość,  
 
e) nie wiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

14%

8%

16%

43%

Picie alkoholu wśród młodzieży szkoły 
podstawowej  

1. mniej niż 10%

2. pomiędzy 10% a 25%,

3.około połowa

4. większość

5. nie wiem
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Kwestionariusz ankiety dotyczył także opinii badanych uczniów wobec zjawiska spożywania 

alkoholu przez ich rówieśników. Biorąc pod uwagę fakt, że spożywanie alkoholu wśród 

uczniów szkół podstawowych nie jest aż tak bardzo popularne jak wśród gimnazjalistów i 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczniom szkół podstawowych postawiono pytanie: Ilu, 

według Twojej oceny, Twoich rówieśników piło alkohol przynajmniej raz w życiu. Ogółem 

badani uczniowie szkół podstawowych najczęściej nie potrafią udzielić jednoznacznej 

odpowiedzi - 43%. 19% ankietowanych uważa, że mniej niż 10% piło alkohol przynajmniej 

raz w życiu, 14% jest zdania, że jest to pomiędzy 10% a 25%. Tylko 8% uczniów szkoły 

podstawowej uważa,  że co drugi rówieśnik pił alkohol.  

Gdybyś zauważył/zauważyła, że Twój przyjaciel lub znajomy ma problem z paleniem 
papierosów lub piciem alkoholu, do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się o pomoc?  
a) kolegi/koleżanki,  
b) nauczyciela,  
c) pedagoga, psychologa,  
d) rodziców,  
e) policji,  
f) telefonu zaufania,  
g) nie wiem 

 

 

W kontekście zagrożeń postawione zostało ostatnie pytanie kwestionariusza, skierowanego do 

uczniów szkół podstawowych, w którym respondenci poproszeni byli o wskazanie instytucji 

pomocowych, do których zwróciliby się gdyby zauważyli, że ich przyjaciel lub znajomy ma 

problem z paleniem papierosów lub piciem alkoholu. Spośród badanych uczniów największa 

część zgłosiłaby się o pomoc do pedagoga, psychologa 27%, następnie do nauczyciela 16% 

podobnie jak do rodziców, bo 15%, 10% zwróciłoby się o pomoc do policji, tylko 9%  
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poinformowałoby kolegę lub koleżankę, a aż 21% uczniów nie wie, co w takim przypadku by 

zrobiło. Pozostałe 2% skorzystałoby z telefonu zaufania.  

Uczniowie gimnazjum 
 

Palenie papierosów przez młodzież 

Ile miałeś/miałaś lat, kiedy zdarzyło Ci się PO RAZ PIERWSZY w życiu zapalić papierosa? 

a) 11 lub mniej, 

b) 12–13, 

c) 14, 

d) nie pamiętam, 

e) nigdy nie zapaliłem/zapaliłam. 

20%

12%

18%
15%

35%

Palenie papierosów wśród młodzieży 
gimnazjalnej  

1. 11 lub mniej

2. 12-13

3. 14

4. nie pamiętam

5. nigdy nie zapaliłem/zapaliłam

 

Analizując powyższe dane można zauważyć, że 20% uczniów gimnazjum po swojego 

pierwszego papierosa sięgnęło mając 11 lat i mniej co oznacza, że stało się to przed 

przyjściem do gimnazjum, następnie 18% miało lat 14, w wieku 12-13 lat zapaliło po raz 

pierwszy papierosa 12% uczniów. 35% gimnazjalistów deklaruje, że jeszcze nigdy nie 

zapaliło papierosa, a pozostałe 15% nie pamięta wieku, kiedy wypaliło swojego pierwszego 

papierosa.  

Ilu, wg Twojej oceny, Twoich rówieśników pali papierosy przynajmniej raz w miesiącu? 

 

a) mniej niż 10 %, 

b) pomiędzy 10 % a 25 %, 

c) około połowa, 

d) większość, 

e) nie wiem. 
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Spośród uczniów gimnazjum 11% badanych uważa, że wśród ich znajomych mniej niż 10 % 

pali papierosy przynajmniej raz w miesiącu, a 25% uczniów uważa, że palących papierosy 

jest od 10% do 25%. 21% badanych gimnazjalistów jest zdania, że około połowa ich 

znajomych pali papierosy przynajmniej raz na miesiąc, a 30% twierdzi, że jest ich większość. 

13% zaznaczyło odpowiedź nie wiem. 

 

Picie alkoholu przez młodzież 
Ile miałeś/miałaś lat, kiedy zdarzyło Ci się PO RAZ PIERWSZY w życiu spróbować alkoholu? 

a) 11 lub mniej, 

b) 12–13, 

c) 14, 

d) nie pamiętam, 

e) nigdy nie próbowałem/próbowałam. 
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Odnosząc się do powyższych danych można stwierdzić, że tylko 22% uczniów 

zadeklarowało całkowitą abstynencję od alkoholu, pozostałe 78% piło wcześniej alkohol. Z 

danych wynika, że 22% ankietowanych miało 11 lat i mniej oraz 14 lat kiedy po raz pierwszy 

spróbowało alkohol. 15% respondentów było w wieku 12-13 lat, a 19% nie pamięta swojego 

wieku kiedy po raz pierwszy spożywało alkohol. Można zatem przyjąć, że zjawisko 

spożywania alkoholu w środowisku gimnazjalistów jest zjawiskiem dosyć powszechnym. 

Jak zdobyłeś/zdobyłaś Twój pierwszy alkohol? 

a) kupiłem/kupiłam sam/sama, 

b) poczęstowali mnie koledzy/koleżanki, 

c) poczęstowali mnie rodzice, 

d) poczęstowali mnie inni dorośli, 

e) podkradłem/podkradałam dorosłym, 

f) nigdy nie próbowałem/próbowałam alkoholu. 

 

 
 

Jeżeli chodzi o uczniów szkół gimnazjalnych warto podkreślić, że 78% z nich ma już za sobą 

inicjację alkoholową, która najczęściej była związana z poczęstunkiem przez kolegów lub 

koleżanki - 21%, jak również rodziców - 21% oraz poczęstunkiem innych dorosłych - 14%. 

Pozostała cześć podkradła alkohol dorosłym - 10% lub kupiła alkohol samemu - 8%.  

Czy piłeś/piłaś alkohol w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

a) tak, 

b) nie. 
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Wśród badanych gimnazjalistów 59% piło alkohol w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pozostała 

część czyli 41% alkoholu nie spożywała.   

Jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie alkoholu, gdybyś tego chciał/chciała? 

a) niemożliwe, 

b) bardzo trudne, 

c) łatwe, 

d) bardzo łatwe 

 

 
 

Gimnazjalistom postawiono pytanie , w którym mieli przedstawić opinię na temat trudności w 

zakupie alkoholu. Gdyby połączyć kategorie odpowiedzi bez względu na stopień ich 

szczegółowości, to można powiedzieć, że 78% nie miałoby problemu zakupem alkoholu. 

Tylko 5% uważa, że byłoby to niemożliwe; reszta ankietowanych (22%) uważa zakup 

alkoholu za bardzo trudny.  
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Jak sądzisz jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie marihuany, gdybyś tego chciał/ chciała  

a) niemożliwe, 

b) bardzo trudne, 

c) łatwe, 

d) bardzo łatwe 

 

 

Zapytano gimnazjalistów o trudność w zdobyciu marihuany: 39% uważa, że jest to 

niemożliwe, 17% jest zdania, że to bardzo trudne, natomiast łącznie 44% badanych uczniów 

nie miałaby problemu co oznacza, że marihuana jest dostępna na naszym terenie.  

Gdzie, Twoim zdaniem, najłatwiej kupić (zdobyć) marihuanę? 

a) w szkole, 

b) przez internet, 

c) w lokalu, dyskotece, 

d) na podwórku, ulicy, 

e) nie wiem, nie próbowałem/próbowałam. 

 

 

Id: 79F05B25-2224-41CA-BD5E-141CE9B85A81. Podpisany Strona 46



   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sulęcin na lata 2017-2025 

 46 

 

Największa liczba gimnazjalistów dostępu do marihuany szukałaby na podwórku, ulicy 16%, 

następnie 12% uważa, że kupiłoby w internecie, kolejne 11% poszukałoby marihuany w 

szkole wśród swoich koleżanek i kolegów i 10% uczniów odpowiedziała, że w lokalu, 

dyskotece; 51% ankietowanych uczniów nie wie, nie próbowała.  
Ilu, wg Twojej oceny, Twoich rówieśników paliło marihuanę przynajmniej raz w życiu? 

a) mniej niż 10 %, 

b) pomiędzy 10 % a 25 %, 

c) około połowa, 

d) większość. 

 

 

 

Wskaźnik odpowiedzi dla grupy respondentów przedstawia się dla chłopców i dziewcząt w 

sposób następujący:, 62%, że wśród ich rówieśników przynajmniej raz w życiu paliło 

marihuanę mniej niż 10 %, 16% twierdzi, że jest ich pomiędzy 10 % a 25 %, a 6%, że około 

połowa. Z kolei 16% wskazuje na większość.  

 

Gdzie, Twoim zdaniem, najłatwiej kupić (zdobyć) dopalacze? 

 

a) w szkole, 

b) przez internet, 

c) w lokalu, dyskotece, 

d) na podwórku, ulicy, 

e) w sklepie kolekcjonerskim, 

f) nie wiem, nie próbowałem/próbowałam 
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50% uczniów wyraziło opinię, że nie wie gdzie mogłoby kupić dopalacze. Pozostali badani 

wskazali takie miejsca, jak: lokal, dyskoteka13%, tak samo jak podwórko, ulica oraz 

podobnie internet11%. Co dziesiąty badanyjako miejsce, w którym najłatwiej jest kupić 

dopalacze wskazał szkołę. 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

Ile miałeś/miałaś lat, kiedy zdarzyło Ci się PO RAZ PIERWSZY w życiu zapalić papierosa? 

a) 11 lub mniej, 

b) 12–13, 

c) 14, 

d) nie pamiętam, 

e) nigdy nie zapaliłem/zapaliłam 
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Młodzież szkół ponadgimnazjalnej poddana badaniom najczęściej nie pamięta kiedy sięgnęła  

po swojego pierwszego papierosa 30% następnie najwięcej uczniów 16% uważa że miała 

14lat podobna ilość 15% w wieku 12-13 11% określiło że mając 11 lub mniej lat natomiast 

pozostałe 28% nie paliło jeszcze papierosów.  

Ilu, wg Twojej oceny, Twoich rówieśników pali papierosy przynajmniej raz w miesiącu? 

a) mniej niż 10 %, 

b) pomiędzy 10 % a 25 %, 

c) około połowa, 

d) większość, 

e) nie wiem. 

 

 

Z powyższych danych wynika, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uważają że 

większość 51% ich rówieśników pali papierosy przynajmniej raz w miesiącu 31% z nich 

uważa że jest to około połowa kolegów i koleżanek podobnie, bo 7% uważa że jest to mniej 

niż 10% i 8% że pomiędzy 10% a 25% tylko 3% nie orientuje się w temacie. 

Picie alkoholu przez młodzież 

 

Ile miałeś/miałaś lat, kiedy zdarzyło Ci się PO RAZ PIERWSZY w życiu spróbować 

alkoholu? 

 

a) 11 lub mniej, 

b) 12–13, 

c) 14, 

d) nie pamiętam, 

e) nigdy nie próbowałem/próbowałam 
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Z powyższej analizy wynika że 98% uczniów piła w swoim życiu alkohol podobnie 35% 

ankietowanych określiła że swój pierwszy alkohol wypiła w wieku 14 lat i prawie tyle samo 

34% kiedy to było. Stosunkowo tak samo ankietowani określili że przedział wiekowy 

plasował się na 12-13 lat 15% i 11 lub mniej 14% 

Jak zdobyłeś/zdobyłaś Twój pierwszy alkohol? 

a) kupiłem/kupiłam sam/sama, 

b) poczęstowali mnie koledzy/koleżanki, 

c) poczęstowali mnie rodzice, 

d) poczęstowali mnie inni dorośli, 

e) podkradłem/podkradałam dorosłym, 

f) nigdy nie próbowałem/próbowałam alkoholu. 
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Najczęściej uczniowie odpowiadali że swój pierwszy alkohol pili dzięki temu że poczęstowali 

ich koledzy/koleżanki 49% następnie 23% kupiło sobie samemu 12% zostało 

poczęstowanych przez innych dorosłych. Wśród badanych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych jest 8% którzy pierwszy swój alkohol pili z rodzicami inni 3% 

podkradli dorosłym pozostali nigdy nie próbowali.   
Czy piłeś/piłaś alkohol w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 
a) tak, 
b) nie. 

 

Z powyższych danych wynika że zdecydowana większość młodzieży 87% piła alkohol w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy, tylko 13% ankietowanych określiła że nie.  

Jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie alkoholu, gdybyś tego chciał/chciała? 

a) niemożliwe, 

b) bardzo trudne, 

c) łatwe, 

d) bardzo łatwe 
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Młodzież szkół ponadgimnazjalnych nie miałaby problemu z kupnem alkoholu, gdyby tego 

chciała 94%, zaledwie 6% uważa że jest to trudne, bądź niemożliwe.  
Jak sądzisz jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie marihuany, gdybyś tego chciał/ chciała  

a) niemożliwe, 

b) bardzo trudne, 

c) łatwe, 

d) bardzo łatwe 

 

 

Gdyby uczeń szkoły ponadgimnazjalnej chciał zapalić marihuanę to jej zdobycie dla 9% 

byłoby bardzo trudne dla 23% łatwe dla kolejnych 61% bardzo łatwe tylko dla 7% 

ankietowanych marihuana wydaje się nieosiągalna.  

Ilu, wg Twojej oceny, Twoich rówieśników paliło marihuanę przynajmniej raz w życiu? 

a) mniej niż 10 %, 

b) pomiędzy 10 % a 25 %, 

c) około połowa, 

d) większość. 
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Według oceny ankietowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkie wyniki są do 

siebie bardzo zbliżone co wyraźnie zauważalne jest na wykresie tak więc 29% uważa że jest 

to mniej niż 10% jak i że jest to połowa rówieśników. 21% jest zdania że większość i grupa 

pomiędzy 10% a 25% paliła marihuanę przynajmniej raz w życiu.  
Gdzie, Twoim zdaniem, najłatwiej kupić (zdobyć)marihuanę ? 

a) w szkole, 

b) przez internet, 

c) w lokalu, dyskotece, 

d) na podwórku, ulicy, 

f)nie wiem, nie próbowałem/próbowałam 

 

 

Zdecydowana znaczna część uczniów szkół ponadgimnazjalnych marihuany szukałaby na 

podwórku, ulicy 38%, inni 14% w szkole, przez internet zdobyłoby 3% a 7% w lokalu, 

dyskotece. 38% uczniów nie wie gdzie szukać marihuany, bądź nigdy jej nie próbowało.  

Gdzie, Twoim zdaniem, najłatwiej kupić (zdobyć) dopalacze? 

 

a) w szkole, 

b) przez internet, 

c) w lokalu, dyskotece, 

d) na podwórku, ulicy, 

e) w sklepie kolekcjonerskim, 

f)nie wiem, nie próbowałem/próbowałam 
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Młodzież ponadgimnazjalna zapytana o to, gdzie najłatwiej kupić dopalacze najczęściej 

odpowiadała, że na podwórku, ulicy 19% następnie, że w szkole 12%, inni ankietowani 

uważają, że w lokalu, dyskotece 7% natomiast 6% jest zdania że najłatwiej jest przez 

internet.54% respondentów nie wie, gdzie najłatwiej kupić dopalacze bądź ich nie próbowało.   

Podsumowanie i wnioski 

   Podsumowując rozważania na temat związany z paleniem przez młodzież papierosów, 

piciem alkoholu oraz paleniem marihuany i zażywaniem dopalaczy należy stwierdzić, że 

papierosy nadal stanowią problem, który jest kumulowany przez alkohol i narkotyki. Badani 

uczniowie najczęściej sięgają po papierosa w okresie przejściowym ze szkoły podstawowej 

do gimnazjum. Podobnie jest z sięganiem po alkohol i narkotyki i dopalacze. Warto 

podkreślić, że badani uczniowie zazwyczaj są motywowani przez swoich kolegów lub 

koleżanki. Dotyczy to wszystkich sfer, zarówno palenia papierosów, picia alkoholu, jak 

również palenia marihuany i zażywania dopalaczy, chociaż uczniowie, głównie szkoły 

podstawowej, podkreślają, że pierwszym alkoholem poczęstowali ich rodzice. Nie bez 

znaczenia pozostaje fakt przysłowiowej lampki szampana w noc sylwestrową. Być może staje 

się to przyzwoleniem dla młodych, wchodzących w życie ludzi. Podejmując kolejne badania 

nad młodzieżą w kontekście zażywania substancji psychoaktywnych należy zastanowić się 

nad problemem grupy odniesienia i wpływu, jaki wywiera na podejmowane w niniejszym 

raporcie problemy społeczne. Stawiając w korespondencji zagadnienie zażywania środków 

psychoaktywnych z opinią o zażywaniu środków przez młodzież należy stwierdzić, że dużą 

rolę może odgrywać grupa odniesienia. Młodzi ludzie częściej wskazują, że „ktoś coś robi” 

niż sami się przyznają do tego, że np. palą papierosy, piją alkohol. Poza tym warto zastanowić 

się nad problemem dostępności papierosów i alkoholu przez badaną młodzież. Zgodnie z 

deklaracjami badani nie mają dużych problemów z zakupem papierosów oraz alkoholu mimo 

tego, że sprzedaż zarówno papierosów jak i alkoholu osobom do 18. roku życia jest w Polsce 

zabroniona. Odnosząc się do zagadnienia skutków jakie może wywołać nadmierne spożycie  
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alkoholu należy jednocześnie dołożyć wszelkich starań w celu edukacji młodzieży o 

negatywnych skutkach palenia papierosów i picia alkoholu z jednoczesnym edukowaniem 

osób dorosłych, które mogą być gwarantem przestrzegania prawa. Podobne rozwiązania mogą 

być zastosowane w doniesieniu do marihuany i dopalaczy. Z jednej strony należy dołożyć 

wszelkich starań do prawnego zagwarantowania zakazu sprzedaży tych substancji 

połączonego z egzekwowaniem prawa. Niezwykle ważne jest edukowanie młodzieży i 

dorosłych o negatywnych skutkach zażywania tych uzależniających szkodliwych substancji. 

Edukowanie to mogłoby się obywać zarówno w postaci otwartych wykładów, spotkań z 

młodzieżą, ale też poprzez opracowanie kampanii społecznych mających na celu, nie tyle 

edukację w zakresie profilaktyki ale, co wydaje się być ważniejsze, uwrażliwienie opinii 

publicznej na fakt, że problemy związane z paleniem papierosów, piciem alkoholu, czy też 

paleniem marihuany i zażywaniem dopalaczy nie zniknęły z życia młodego człowieka, a są 

nieodłącznym elementem procesu dorastania przynajmniej dla części z nich.  

 

III. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 

   Głównym przesłaniem strategii jest podjęcie systemowych rozwiązań problemów 

społecznych występujących w Gminie Sulęcin, destabilizujących życie mieszkańców. 

Zapewnienie odpowiednich warunków do prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin jest 

podstawowym zadaniem efektywnej polityki lokalnej. Zintensyfikowanie ukierunkowanych 

działań pomocy społecznej ma na uwadze doprowadzenie świadczeniobiorców do życiowego 

usamodzielniania i umiejętności rozwiązywania własnych problemów.    

 

1.OBSZAR PRIORYTETOWY I : Wspieranie rodzin   

   Cel strategiczny 1 

   Zintegrowany system wsparcia i opieki nad dzieckiem oraz rodziną 

   

Grupy docelowe:  

1) Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.   

2) Rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.   

3) Osoby uzależnione.   

4) Rodziny osób uzależnionych.  

5) Dzieci i młodzież .   

6) Rodziny, w których występuje przemoc.  

  

Cel operacyjny 1.1. Wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji 

rodzicielskiej. 

Zadanie realizatorzy Wskaźniki 

osiągnięcia celu 

Źródła 

finansowania 

Czas 

realizacji 
1.Świadczenie pomocy 

rodzinom mającym trudności 

w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych 

poprzez asystenta rodziny .   

-  OPS  

 - samorząd gminny  

 - kuratorzy sądowi   

- liczba rodzin     

  objętych       

   asystenturą  

- liczba asystentów  

  rodziny   

 

- budżet OPS 

- środki krajowe  

- środki UE   

 

2017 -2022 

2.Pomoc materialna i 

rzeczowa rodzinom 

wymagającym wsparcia, w 

- OPS   

-placówki 

oświatowe   

-liczba udzielonych 

świadczeń  

 -liczba rodzin 

- budżet OPS    

- budżet gminy  

 - środki  

2017-2022  
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tym m.in. pozyskiwanie 

nieodpłatne różnego rodzaju 

rzeczy i artykułów 

gospodarstwa domowego   

- organizacje 

pozarządowe  

 - Caritas   

- samorząd gminny    

objętych 

programem 

wsparcia   

    krajowe   

3.Promowanie i wspieranie 

rodzin wielodzietnych 

poprzez zwiększenie 

członkom tych rodzin 

dostępności do różnorodnych 

dóbr i usług poprzez m. in. 

np. Kartę Dużej Rodziny  

- OPS   

- placówki    

oświatowe   

- samorząd gminny  

- Sulęciński 

Ośrodek Kultury  

-liczba udzielonych 

świadczeń   

-liczba rodzin 

objętych 

programem 

wsparcia  

 -liczba wydanych 

Kart Dużej Rodziny   

- budżet OPS 

 -budżet gminy  

 -środki krajowe   

2017-2022 

4.Stworzenie możliwości 

korzystania przez dzieci i 

rodziców z pomocy prawnej, 

psychologicznej i 

terapeutycznej.   

- OPS   

-GKRPA   

- punkty 

konsultacyjne 

-PCPR 

- placówki 

oświatowe   

- samorząd gminny   

-liczba udzielonych 

porad 

specjalistycznych  

 - liczba godzin 

pracy konsultantów   

- budżet OPS     

- środki GKRPA,   

- budżet gminy   

-środki krajowe   

2017-2022  

5.Współpraca ze szkołami w 

zakresie diagnozowania 

potrzeb dzieci i młodzieży 

zagrożonych marginalizacją   

- OPS   

- placówki 

oświatowe    

-liczba dzieci i 

młodzieży objętych 

oddziaływaniem   

- budżet OPS    2017-2022 

6.Organizowanie grup 

wsparcia, grup 

samopomocowych dla 

rodziców i opiekunów 

borykających się z 

problemami  

wychowawczymi i 

opiekuńczymi.   

- OPS   

- punkty 

konsultacyjne 

- placówki 

oświatowe   

-liczba 

zorganizowanych 

grup   

- liczba osób 

objętych 

oddziaływaniem   

- GKRPA 

- budżet gminy  

 -środki krajowe    

2017-2022  

 

Cel operacyjny 1.2. Wspieranie przeciwdziałania problemom wychowawczym dzieci i 

młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Zadanie Realizatorzy Wskaźniki 

osiągnięcia celu 

Źródła 

finansowania 

Czas 

realizacji 
1.Tworzenie programów, 

kampanii społecznych  

i informacyjnych 

podnoszących kompetencje 

psychospołeczne rodziców.   

- placówki 

oświatowe  

 - Policja  

 - GKRPA   

- OPS  

 - punkty 

konsultacyjne 

-liczba rodzin 

objęta wsparciem   

-liczba 

zrealizowanych 

programów    

- budżet gminy   

- budżet OPS  

 - środki własne 

jednostek   

- środki krajowe  

 - środki GKRPA     

2017-2022  

2.Tworzenie programów 

podnoszących kompetencje 

psychospołeczne dzieci 

 i młodzieży   

- placówki 

oświatowe   

- świetlice 

środowiskowe,  

 - placówki 

wsparcia dziennego    

-GKRPA 

- liczba 

zorganizowanych 

spotkań   

- liczba osób 

objętych   

- OPS 

- budżet gminy   

-środki własne 

instytucji i    

2017-2022  

3.Systematyczna praca 

socjalna z rodziną.   

- OPS    - liczba rodzin 

objęta wsparciem    

- środki OPS,   

- środki krajowe    

2017-2022  

4.Organizowanie akcji  

i kampanii społecznych 

promujących znaczenie więzi 

społecznych   

-OPS 

-GKRPA 

- placówki 

oświatowe   

- Policja    

- liczba godzin 

zrealizowanych 

zajęć  

 - liczba 

uczestników  

- środki OPS  

- środki GKRPA  

- środki własne 

instytucji i   

-środki krajowe    

2017-2022  
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 -liczba 

zrealizowanych 

programów    

5.Realizacja programów 

zwiększających możliwości 

dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych do 

korzystania z szerszego 

dostępu do edukacji, 

wypoczynku i rekreacji, 

kultury i sportu oraz 

zaspokajaniu podstawowych 

potrzeb rodzin ubogich a w 

szczególności dzieci z tych 

rodzin – dożywianie w 

szkołach, żywność z 

programów 

- OPS  

 - GKRPA,  

 - placówki 

oświatowe   

- Caritas  

 - organizacje 

pozarządowe   

- samorząd gminny    

- liczba dzieci 

korzystających z 

programu   

- liczba 

zrealizowanych 

programów  

 - liczba 

uczestników 

realizowanych 

programów    

- budżet gminy  - 

budżet OPS   

-środki własne 

instytucji i 

organizacji   

-środki krajowe    

2017-2022  

6.Prowadzenie programów 

profilaktycznych dotyczących 

różnorodnych zagrożeń 

społecznych m. in. : 

uzależnienia od alkoholu, 

narkotyków, temat 

szkodliwości środków 

zmieniających świadomość, 

cyberprzemoc, handel ludźmi, 

sponsoring, przemoc domowa  

- GKRPA ,  

 - placówki 

oświatowe   

- organizacje 

pozarządowe   

- samorząd gminny  

- punkty 

konsultacyjne 

- organizacje 

pozarządowe 

- liczba 

zrealizowanych 

programów 

profilaktycznych  

 - liczba osób 

uczestniczących w 

programach i 

przedsięwzięciach 

profilaktycznych  

 - liczba 

zorganizowanych 

akcji, spotkań, 

prelekcji, 

konferencji, 

plakatów, 

informacje 

regionalnej prasie, 

itp.    

-środki GKRPA 

- budżet gminy  

 - środki krajowe  

 - środki UE  

-  środki własne 

instytucji i 

organizacji   

2017-2022  

7.Udzielenie pomocy 

finansowej dzieciom w 

rodzinach dotkniętych 

różnymi dysfunkcjami m. in. 

stypendia, dopłata do różnych 

form wypoczynku typu 

kolonie, wycieczki szkolne.   

- OPS  

-GKRPA  

- placówki 

oświatowe   

- organizacje 

pozarządowe  

 - Caritas   

- samorząd gminny    

-liczba dzieci 

korzystających z 

programu 

dożywiania, 

stypendiów , 

wypoczynku   

- budżet gminy   

- budżet OPS  

 - środki własne 

instytucji i 

organizacji  

-  środki krajowe     

2017-2022  

8.Doskonalenie działalności 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

wspierającego w 

rozwiązywaniu problemów na 

rzecz dziecka i rodziny.   

- OPS  

- GKRPA 

 - placówki 

oświatowe  

 - policja   

- kuratorzy sądowi,  

- placówki służby 

zdrowia   

-punkty 

konsultacyjne    

- liczba posiedzeń 

zespołów   

- liczba posiedzeń 

grup roboczych    

- budżet OPS   

-budżet gminy   

- środki instytucji i 

organizacji     

2017-2022 

 

Cel operacyjny 1.3. Promowanie i wspieranie aktywności sportowej, kulturalnej, 

artystycznej wśród dzieci i młodzieży oraz rodzinnego spędzania wolnego czasu.  

Zadanie Realizatorzy Wskaźniki 

osiągnięcia celu 

Źródła 

finansowania 

Czas 

realizacji 
1.Organizacja zajęć - OPS   - liczba osób - budżet gminy  2017-2022  
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sportowych, rekreacyjnych, 

turystyczno- krajoznawczych    

- GKRPA,  

 - placówki 

oświatowe  

 - samorząd gminny  

- Sulęciński 

Ośrodek Kultury 

 -kluby sportowe  

-organizacje 

pozarządowe  

uczestniczących w 

zajęciach 

- liczba 

zorganizowanych  

zajęć.    

 - budżet OPS  

 - środki własne 

jednostek i 

organizacji  

- środki krajowe  

 - środki GKRPA,     

2.Udział dzieci i młodzieży w 

turniejach i rozgrywkach 

sportowych    

- OPS   

- GKRPA  

 - placówki 

oświatowe  

 - samorząd gminny  

-instytucje kultury 

 - kluby sportowe  

-organizacje 

pozarządowe  

-liczba osób 

uczestniczących w 

zajęciach  

-liczba 

zorganizowanych  

zajęć.    

- budżet gminy  

 - budżet OPS   

- środki własne 

jednostek i 

organizacji  

- środki krajowe  

 - środki GKRPA     

2017-2022  

3. Prowadzenie zajęć, kół 

zainteresowań, warsztatów 

plastycznych, muzycznych, 

technicznych teatralnych i 

innych    

- OPS   

- świetlice 

środowiskowe 

- GKRPA,  

 - placówki 

oświatowe   

- samorząd gminny  

-Sulęciński 

Ośrodek Kultury 

 - kluby sportowe  

-organizacje 

pozarządowe  

-liczba osób 

uczestniczących w 

zajęciach  

– liczba 

zorganizowanych  

zajęć.    

-budżet gminy   

-budżet OPS  

- środki własne 

jednostek i 

organizacji  

- środki krajowe   

- środki GKRPA,     

2017-2022  

 

Cel operacyjny 1.4. Organizowanie i wspieranie inicjatyw uświadamiających  

i przeciwdziałających występowaniu przemocy w rodzinie. 

 

Zadanie Realizatorzy Wskaźniki 

osiągnięcia celu 

Źródła 

finansowania 

Czas 

realizacji 
1.Prowadzenie kampanii 

informacyjno-edukacyjnych 

(lokalna prasa, Internet, 

ulotki, broszury) na temat 

negatywnych skutków 

zachowań agresywnych oraz 

skutecznych sposobów 

przeciwdziałania 

zachowaniom agresywnym.   

- OPS   

- Zespół 

Interdyscyplinarny  

- samorząd gminny  

- organizacje 

pozarządowe   

- placówki 

oświatowe   

- punkty 

konsultacyjne 

- GKRPA    

- liczba 

przeprowadzonych 

akcji promocyjnych; 

  - liczba wydanych 

materiałów 

promocyjnych    

- budżet gminy   

- budżet OPS  

 - środki własne 

instytucji i 

organizacji   

-środki krajowe     

2017-2022 

2.Prowadzenie kampanii 

profilaktyczno – 

edukacyjnych na rzecz 

zapobiegania nadużywaniu 

alkoholu i środków 

psychoaktywnych w 

szczególności przez dzieci i 

młodzież   

- GKRPA   

- OPS   

- Policja   

- placówki 

oświatowe   

- placówki służby 

zdrowia     

- liczba 

zrealizowanych 

kampanii   

- liczba podmiotów 

biorących udział w 

kampaniach    

- budżet gminy   

- środki krajowe  

 - środki UE     

2017-2022  

3.Organizowanie akcji 

pobudzających wrażliwość 

społeczności lokalnej na 

obserwowane akty przemocy 

- OPS   

- placówki 

oświatowe   

- Zespół 

- liczba 

zrealizowanych 

kampanii    

- budżet gminy   

- budżet powiatu  

- środki krajowe   

- środki UE     

2016-2025  
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oraz informujących o 

sposobach przeciwdziałania 

jej rozwojowi   

Interdyscyplinarny  

- samorząd gminny  

- policja   

- Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie    

 

Cel operacyjny 1.5 Prowadzenie kompleksowego systemu wsparcia i pomocy rodzinom 

dotkniętym przemocą. 

 

Zadanie Realizatorzy Wskaźniki 

osiągnięcia celu 

Źródła 

finansowania 

Czas 

realizacji 
1.Kompleksowa pomoc dla 

ofiar przemocy, w tym 

realizacja procedury 

„NIEBIESKIE KARTY”  

- OPS   

- Zespół 

Interdyscyplinarny  

- samorząd gminny    

- liczba osób objęta 

wsparciem  

- liczba założonych 

Niebieskich Kart    

- budżet gminy  

 - środki krajowe     

2017-2022  

2.Kontynuacja monitoringu 

przebiegu zmian w 

rodzinach obciążonych 

problemami przemocy   

- OPS   

- Policja   

- GKRPA   

- punkty 

konsultacyjne 

- placówki służby 

zdrowia    

- liczba wykonanych 

wywiadów 

środowiskowych w 

ramach działań 

monitoringowych   

- liczba 

zakończonych 

„Niebieskich Kart”     

- budżet gminy   

- środki krajowe     

2017-2022  

3.Podejmowanie działań 

profilaktycznych 

ukierunkowanych na rozwój 

umiejętności 

wychowawczych rodziców.   

- OPS   

- Zespół 

Interdyscyplinarny  

- samorząd gminny    

- liczba rodzin, osób 

korzystających z tej 

formy pomocy  

 - liczba godzin 

udzielonych 

konsultacji    

-budżet gminy,  

 -budżet OPS   

-środki własne 

instytucji i 

organizacji     

2017-2022  

4.Organizowanie wsparcia 

specjalistycznego 

(psychologicznego, 

prawnego, itp.) dla ofiar i 

sprawców przemocy   

- OPS   

- Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie   

- punkty 

konsultacyjne 

- organizacje 

pozarządowe    

- liczba osób objętych 

oddziaływaniem   

- liczba placówek 

i/lub osób 

zaangażowanych do 

udzielenia wsparcia 

ofiarom i sprawcom 

przemocy    

- budżet gminy  

 - budżet powiatu  

- środki krajowe   

- środki UE  

 - środki własne 

instytucji i 

organizacji     

2017-2022  

5.Minimalizowanie  

potencjalnych przyczyn 

występowania przemocy w 

rodzinie poprzez 

zaspokojenie jej 

podstawowych potrzeb 

(udzielanie pomocy 

finansowej, rzeczowej, 

świadczenia rodzinne, 

świadczenie pracy 

socjalnej).   

- OPS   -liczba i formy 

udzielanej pomocy;  

 -liczba rodzin i 

dzieci w tych 

rodzinach objętych 

pomocą.   

- budżet gminy,   

- budżet OPS  

- środki 

zewnętrzne    

2017-2022 

6.Realizacja działań 

edukacyjnych, 

profilaktycznych i 

prewencyjnych 

zmierzających do 

ograniczenia występowania 

zjawiska przemocy 

domowej.   

-placówki  

oświatowe 

 - placówki służby 

zdrowia  

-OPS 

 -policja  

- PCPR   

-liczba osób 

uczestniczących w 

spotkaniach, 

pogadankach, 

konkursach, 

warsztatach;  

 -liczba podmiotów 

prowadzących ww. 

działania;    

- budżet gminy 

 - budżet powiatu  

- środki krajowe  

 - środki UE    

2017-2022  
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Przewidywane efekty:  

  

 Wielopłaszczyznowe wsparcie rodziny w wypełnieniu swoich funkcji poprzez:  

kształtowanie prawidłowych wzorów funkcjonowania rodziny.   

 Tworzenie nowych form pomocy rodzinie.   

 Aktywizowanie społeczności do harmonijnej współpracy na rzecz rodziny.   

 Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.  

 Stworzenie środowiska przyjaznego dzieciom i ich rodzicom.   

 Poprawa funkcjonowania rodzin.   

 Zmniejszenie liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i innych.   

 Zmniejszenie zagrożeń wynikających z braku opieki w czasie wolnym od nauki.   

 Rozwijanie zainteresowań i zdobywanie nowych umiejętności.   

 Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie społecznie pożądanego modelu rodziny 

prowadzący do zmniejszenia trudności w pełnieniu funkcji związanych z opieką, 

wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci i młodzieży.   

 Zmniejszenie skali zjawiska przemocy domowej.    

 

Uwarunkowania realizacji celu:               

Ważnymi czynnikami które będą miały wpływ na realizację celu będą :   

1. Stopień zaangażowania władz samorządowych, instytucji publicznych, organizacji 

pozarządowych, mieszkańców gminy na rzecz rozwiązywania własnych i lokalnych 

problemów.   

2. Dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania.   

3. Dobre ustawodawstwo i dobrze przygotowana kadra pomocy społecznej. 

 

2. OBSZAR PRIORYTETOWY II: Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i 

wykluczeniu społecznemu 

       Cel strategiczny 2 

       Rozwój systemów wspierających aktywność zawodową mieszkańców gminy 

 
Grupy docelowe: 

1) Osoby bezrobotne. 

2) Rodziny osób bezrobotnych. 

3) Środowisko osób bezrobotnych 

 

Cel operacyjny 2.1. Prowadzenie działań aktywizujących osoby bezrobotne 
 
 

Zadanie  Realizatorzy  Wskaźniki 

osiągnięcia celu  

Źródła Czas 

realizacji 
1. Wspieranie osób 

bezrobotnych w 

procesie zmiany (uzyskaniu 

dodatkowych kwalifikacji, 

kształceniu, w szczególności 

poprzez organizowanie 

szkoleń). 

- OPS 

- PUP 
- liczba 

zorganizowanych 

szkoleń dla osób 

bezrobotnych, 

poszukujących pracy 

- liczba osób 

bezrobotnych, 

które wzięły udział w 

szkoleniach 

- budżet gminy 

- budżet powiatu 

- środki krajowe 

- środki UE 

2017-2022 

2.Wdrażanie narzędzi i 

instrumentów 

aktywnej integracji (w tym 

kontraktów socjalnych) 

- OPS 

- PUP 

- liczba 

zastosowanych 

instrumentów i 

narzędzi 

- budżet gminy 

- budżet powiatu 

- środki krajowe 

- środki UE 

2017-2022 
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aktywnej integracji 

(w tym 

kontraktów 

socjalnych) 

- liczba osób objętych 

oddziaływaniem 

3.Udzielanie osobom i 

rodzinom 

dotkniętym bezrobociem 

wsparcia 

finansowego i rzeczowego 

- OPS , 

- samorząd 

gminny, 

- liczba udzielonych 

świadczeń 

- liczba rodzin 

objętych 

programem wsparcia 

budżet gminy 

środki krajowe 

2017-2022 

4.Organizowanie akcji 

promujących 

aktywność zawodową 

- OPS 

- PUP 

-liczba 

zorganizowanych 

akcji 

- liczba 

zorganizowanych 

spotkań, seminariów, 

konferencji, plakatów 

itp. 

-środki UE 

-budżet PUP 

-środki własne 

instytucji i 

organizacji 

2017-2022 

5.Podejmowanie współpracy 

 Ośrodka Pomocy 

Społecznej z Powiatowym 

Urzędem Pracy (poprzez 

kontrakt, prace społecznie - 

użyteczne) na rzecz osób 

bezrobotnych 

- OPS 

- PUP 

- liczba zawartych 

porozumień 

pomiędzy OPS a PUP 

-liczba osób objętych 

wsparciem 

w ramach zawartych 

porozumień 

-budżet OPS 

-budżet PUP 

2017-2022 

6.Współpraca z Powiatowym 

Urzędem Pracy w zakresie 

organizacji szkoleń dla osób 

bezrobotnych dotyczących 

zmiany profilu zawodowego 

i/lub uzyskania dodatkowych 

kwalifikacji 

- OPS 

- PUP 

- liczba osób objętych 

oddziaływaniem 

- liczna szkoleń 

- liczba osób, które 

znalazły pracę pod 

wpływem podjętych 

działań 

-środki 

krajowe, 

-budżet PUP, 

-środki UE 

2017-2022 

 

Cel operacyjny 2.2. Organizowanie działań mogących ograniczyć występowanie ubóstwa 

wśród mieszkańców 

 

Zadanie  Realizatorzy  Wskaźniki 

osiągnięcia celu  

Źródła Czas 

realizacji 
1.Udzielanie pomocy 

materialnej osobom i 

rodzinom znajdującym się w 

trudnej sytuacji materialno-

bytowej zgodnie z ustawą o 

pomocy społecznej, 

uchwałami rady miejskiej i 

innymi obowiązującymi 

przepisami. 

- OPS - liczba osób/rodzin 

objęta wsparciem 

- budżet gminy 

- środki krajowe 

 

2017-2022 

2.Edukowanie rodzin w 

zakresie racjonalnego 

gospodarowania 

budżetem domowym. 

- OPS 

-  samorząd 

Gminny 

- liczba rodzin objęta 

wsparciem 

-budżet gminy 

-budżet OPS 

2017-2022 

3.Diagnozowanie potrzeb i 

możliwości wsparcia grup 

zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

- OPS 

-  samorząd 

Gminny 

- liczba rodzin objęta 

wsparciem 

- budżet gminy 

- budżet OPS 

2017-2022 
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Przewidywane efekty: 

 Poprawa sytuacji materialnej. 

 Poprawa kondycji psychicznej. 

 Możliwość nabycia nowych umiejętności zawodowych lub/i doświadczenia 

            zawodowego. 

 Możliwość podjęcia stałego zatrudnienia 

 Przekwalifikowanie zawodowe. 

 Nabycie umiejętności poszukiwania zatrudnienia. 

 

Uwarunkowania realizacji celu: 

Na stopień realizacji celu będą miały ważny wpływ : 

1. Stopień zaangażowania władz samorządowych, instytucji publicznych, organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców gminy na rzecz rozwoju aktywności 

zawodowej , edukacji i promocji przedsiębiorczości. 

2. Zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych, ciekawe projekty. 

 

3. OBSZAR PRIORYTETOWY III: Niepełnosprawność i osoby starsze 

Cel strategiczny 3 

Pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym w prawidłowym funkcjonowaniu w 

życiu społeczności lokalnej 

 

Grupy docelowe: 

1)  Ludzie starsi. 

2)  Osoby niepełnosprawne. 

3)  Rodziny osób starszych i niepełnosprawnych. 

4)  Środowisko osób niepełnosprawnych i starszych . 

 

Cel operacyjny 3.1. Utworzenie i doskonalenie sprawnego systemu wsparcia dla osób 

starszych i niepełnosprawnych 

Zadanie  Realizatorzy  Wskaźniki 

osiągnięcia celu  

Źródła Czas 

realizacji 
1.Rozwijanie usług z zakresu 

profilaktyki i ochrony 

zdrowia oraz świadczeń 

socjalnych dla osób 

starszych i 

niepełnosprawnych 

- OPS 

- placówki służby 

zdrowia 

- samorząd 

gminny 

- liczba 

wprowadzonych 

usług 

- liczba osób objętych 

usługami 

opiekuńczymi 

-budżet gminy 

-budżet OPS 

-środki krajowe 

-środki UE 

2017-2022 

2.Wzrost aktywności 

społecznej osób 

starszych i 

niepełnosprawnych 

poprzez zwiększenie 

dostępności do dziennych 

placówek wsparcia, UTW, 

klubów, grup wsparcia oraz 

wydarzeń kulturalnych. 

- OPS 

- UTW 

- Sulęciński 

Ośrodek Kultury 

-samorząd gminy 

-organizacje 

pozarządowe 

-liczba placówek 

dziennego wsparcia 

promujących zdrowy 

i aktywny styl życia 

wśród osób starszych 

i niepełnosprawnych; 

-liczba spotkań 

integracyjno – 

towarzyskich 

-budżet gminy 

-budżet OPS 

-środki krajowe 

-środki unijne 

-środki instytucji 

i organizacji 

2017-2022 

3.Wsparcie rodziny w 

zapewnieniu opieki nad 

osobami starszymi i 

niepełnosprawnymi w celu 

pozostawienia ich w 

środowisku rodzinnym i 

lokalnym. 

-PCPR, 

-OPS 

- placówki służby 

zdrowia 

-liczba świadczeń 

medycznych 

realizowanych w 

warunkach 

domowych 

-liczba osób objętych 

pomocą w formie 

- budżet gminy 

-budżet OPS 

-środki krajowe 

-środki unijne 

-budżet powiatu 

2017-2022 
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usług opiekuńczych; 

-liczba 

niepełnosprawnych 

dzieci 

uczęszczających do 

przedszkoli i szkół 

4.Rozwoj i promocja idei 

wolontariatu socjalnego i 

włączenie wolontariuszy do 

pomocy dla osób 

starszych i 

niepełnosprawnych np. 

wolontariat, pomoc w 

załatwianiu spraw 

urzędowych osobom starszym 

i niepełnosprawnym bez 

konieczności wychodzenia z 

domu. 

- OPS 

- samorząd 

gminny 

- placówki 

oświatowe 

- organizacje 

pozarządowe 

 

-liczba wolontariuszy 

-liczba osób objętych 

pomocą 

wolontariuszy 

-budżet gminy 

-budżet OPS 

2017-2022 

 
Cel operacyjny 3.2. Wspieranie inicjatyw informacyjnych oraz działań edukacyjnych w 

zakresie podnoszenia świadomości społecznej i kształtowania odpowiednich zachowań 

wobec osób niepełnosprawnych. 

 

Zadanie  Realizatorzy  Wskaźniki 

osiągnięcia celu  

Źródła Czas 

realizacji 
1.Inicjowanie kampanii na 

rzecz podnoszenia poziomu 

wiedzy i społecznej akceptacji 

osób starszych i 

niepełnosprawnych. 

- GOPS 

- placówki służby 

zdrowia 

- organizacje 

pozarządowe 

- samorząd 

gminny 

-liczba spotkań 

-liczba uczestników 

-liczba materiałów 

promocyjnych 

-liczba kampanii 

-budżet gminy 

-budżet OPS 

-środki własne 

instytucji i 

organizacji 

-środki krajowe 

2017-2022 

2.Wspieranie akcji 

promujących zdrowy styl 

życia oraz realizacja 

kampanii na rzecz tworzenia 

warunków do rozwijania 

aktywności fizycznej i 

umysłowej osób w wieku 

podeszłym. 

- OPS 

- placówki służby 

zdrowia 

- organizacje 

pozarządowe 

- samorząd 

gminny 

-liczba kampanii 

-liczba 

zorganizowanych 

spotkań 

-liczba uczestników 

-budżet gminy 

-budżet OPS 

-środki własne 

instytucji i 

organizacji 

-środki krajowe 

2017-2022 

3.Organizowanie i wspieranie 

rożnego typu inicjatyw, 

mających na celu integrację 

mieszkańców miejscowości i 

gminy. 

- OPS 

-instytucje kultury 

- placówki służby 

zdrowia 

- organizacje 

pozarządowe 

- samorząd 

gminny 

-liczba uczestników - budżet gminy 

- budżet OPS 

- środki krajowe 

- środki UE 

2017-2022 

4.Wspieranie i inicjowanie 

spotkań i wyjazdów o 

charakterze informacyjnym, 

zawodowym, integracyjnym 

osób starszych i 

niepełnosprawnych. 

- OPS 

-instytucje kultury 

- placówki służby 

zdrowia 

- organizacje 

pozarządowe 

- samorząd 

gminny 

-liczba uczestników 

-liczba spotkań 

-liczba wyjazdów 

-budżet gminy 

-budżet OPS 

-środki krajowe 

-środki unijne 

2017-2022 
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Przewidywane efekty: 

 Integracja osób starszych i niepełnosprawnych ze społeczeństwem; 

 Wyrównywanie poziomu życia seniorów i osób niepełnosprawnych; 

 Rehabilitacja społeczna; 

 Pobudzanie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych; 

 Zmniejszenie liczby osób kierowanych do domów pomocy społecznej; 

 Organizacja dziennej opieki dla osób wymagających wsparcia; 

 

Uwarunkowania realizacji celu: 

Ważnymi czynnikami, które wpłyną na realizację celu będą : 

1. Stopień zaangażowania władz samorządowych, instytucji publicznych, organizacji 

pozarządowych, mieszkańców gminy na rzecz rozwiązywania własnych i lokalnych 

problemów. 

2. Dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania. 

3. Dobre ustawodawstwo i dobrze przygotowana kadra pomocy społecznej. 

 

4. Źródła finansowania 

 

   Jednym z warunków realizacji celów zawartych w strategii jest jej finansowanie. 

Przewiduje się, że realizacja proponowanych celów i działań nastąpi przy wykorzystaniu 

następujących źródeł finansowania: 

- środki własne pochodzące z budżetu gminy, 

- środki z budżetu państwa (dotacje), 

- środki partnerów przedsięwzięcia, 

- środki z funduszy krajowych; 

- środki strukturalne Unii Europejskiej. 

Możliwość zewnętrznego wsparcia finansowego rozwoju Gminy Sulęcin zależeć będzie m.in. 

od wielkości środków pozyskanych z Unii Europejskiej na wsparcie rozwoju społecznego, 

potencjału absorpcyjnego poszczególnych organizacji społecznych i instytucji oraz zdolności 

przygotowania i realizacji konkretnych projektów dla Gminy Sulęcin w sferze społecznej. 

 

5. Monitoring i ewaluacja  

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sulęcin na lata 2017 - 2025  

będzie na bieżąco monitorowana i ewaluowana. Dane o realizacji zadań wynikających ze 

strategii będą corocznie przedstawiane w ramach sprawozdania z realizacji zadań Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sulęcinie, składanego Radzie Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza 

Sulęcina. 

Strategia jest dokumentem uwzględniającym programy i projekty, które zostały przyjęte do  

realizacji, bądź będą przyjęte w późniejszym terminie. Ma ona charakter otwarty, może być 

aktualizowana, udoskonalana i mogą być modyfikowane kierunki oraz sposoby realizacji 

założonych celów. Będzie służyć także do pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na 

realizację projektów ze sfery społecznej. Jej opracowanie posłużyć ma lepszej, bardziej 

skutecznej, efektywniejszej realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej w Gminie 

Sulęcin. 
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