UCHWAŁA Nr VII/59/2019
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Kamiennik na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 16b, ust 1 i 2 oraz 17 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508,1693, 2192, 2245, 2354,
2529, z 2019 r. poz. 271, 730, 752), Rada Gminy Kamiennik uchwała co następuje:
§1
Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata
2019-2023, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kliś

Załącznik do Uchwały Nr VII/59/19 Rady Gminy Kamiennik
z dnia 11 czerwca 2019 r.

Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik
na lata 2019 - 2023
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Tworząc Strategię Społeczną dla Gminy Kamiennik, należy na wstępie przytoczyć kilka
kwestii z polityki społecznej.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Celem pomocy społecznej jest natomiast zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz
w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem
lokalnym.
Te założenia ustawy organizują organy administracji rządowej i samorządowej,
współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami
fizycznymi i prawnymi.
Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminy obowiązki w zakresie opieki społecznej,
których gminy ze względu na niedostateczne możliwości finansowe nie zawsze są w stanie
realizować.
Pod wpływem przeobrażeń gospodarczych i społecznych polityka społeczna w Polsce ulega
przekształceniom - od modelu państwa opiekuńczego - do modelu pośredniego, w którym uznaje
się, że ważniejsze jest tworzenie systemu, który motywuje do pracy, niż systemu rozbudowanego
bezpieczeństwa socjalnego.
Niezmiernie istotne jest to, aby poza udzielaniem pomocy finansowej, rozwijać działania
obejmujące szeroko rozumianą pracę socjalną mającą na celu aktywizowanie, uczenie zaradności
oraz wsparcie psychologiczne, a tym samym tworzenie warunków do realizacji programów
służących „pomocy dla samopomocy”.
Szybkość i szeroki zakres przeobrażeń w okresie transformacji ustrojowej, a także zmiany
wielu elementów ładu społecznego przyczyniły się do powstania szeregu zjawisk patologicznych,
często nie znanych w naszym dotychczasowym życiu społecznym. Pociągnęły one za sobą
marginalizację licznych jednostek i grup społecznych. Codziennością stała się bieda, nędza,
niedostatek i coraz liczniejsza grupa ludzi znajdujących się w biedzie absolutnej. Problem ubóstwa
jest zjawiskiem bardzo niepokojącym, ponieważ stwarza warunki do powstawania szeregu
patologicznych zachowań jak kradzieże, rozboje czy uzależnienia. Niedostatek jest zagrożeniem
biologicznych podstaw rozwoju spowodowanych nie tylko brakiem żywności, ale także brakiem
możliwości leczenia, edukacji i innych.
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Założenia zawarte w tej strategii stanowią próbę określenia zasobów i możliwości
oddziaływania szczególnie na rodzinę w procesie poszukiwania takich profesjonalnych rozwiązań,
które przy czynnym współudziale wszystkich zainteresowanych podmiotów staną się wartością
samą w sobie zarówno w fazie realizacji jak i procesie wzbogacania jego koncepcji.
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I. Dane statystyczne Gminy Kamiennik

Według danych statystycznych kilkanaście ostatnich lat okazały się okresem utrwalania
wielu niekorzystnych tendencji w strukturze demograficznej, przejawiających się w spadku
liczebności mieszkańców, starzeniu się jego struktur i wzroście liczby osób niepełnosprawnych.

Tabela 1.
Liczba mieszkańców Gminy Kamiennik w latach 2013 – 2017.

Rok

Liczba mieszkańców

2013

3615

2014

3593

2015

3539

2016

3499

2017

3477

Jak wskazują powyższe dane od 2013 roku notuje się stały już spadek liczby ludności,
spowodowany zmniejszającym się przyrostem naturalnym.
Niekorzystne tendencje demograficzne skutkują stale słabnącym tempem przyrostu naturalnego.
Na terenie Gminy Kamiennik na przestrzeni ubiegłych lat obserwuje się stały przyrost osób
w wieku poprodukcyjnym, czyli starzenie się społeczeństwa. Proces starzenia się całej populacji
jest efektem „wydłużania się przeciętnego trwania życia na skutek czego coraz większa liczba osób
dożywa wieku starszego i sędziwego”, a także „obniżania się płodności kobiet, co wpływa na
zmiany w strukturze demograficznej, powodując zmniejszanie się w niej liczby dzieci i młodzieży,
a zwiększanie liczby osób starszych”.
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Tabela 2.
Ludność w wieku poprodukcyjnym w latach 2013 – 2017.

Lata

kobiety

mężczyźni

2013

444

179

2014

442

185

2015

445

201

2016

454

214

2017

472

207

Obserwowane procesy demograficzne wskazują na postępujący proces starzenia się naszego
społeczeństwa.
Na terenie Gminy Kamiennik znajduje się liczna grupa osób i rodzin żyjących poniżej
minimum egzystencji, które do niedawna dawały sobie jeszcze radę. Spowodowane jest to głównie
brakiem pracy, niepełnosprawnością, degradacją spowodowaną uzależnieniami co prowadzi
w końcu do tego, że ludzie tracąc oparcie zasilają szeregi osób wykluczonych społecznie.
II.

Zasady ogólne

1. Wsparcie rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu.
Podstawą w rozwiązywaniu problemów społecznych są działania profilaktyczne,
skierowane do rodzin, w celu zapobiegania pojawienia się nieprawidłowości w pełnieniu ról
społecznych jej członków oraz działania interwencyjne mające na celu korygowanie już
powstałych nieprawidłowości. Zadaniem priorytetowym wspierającym rodziny jest zapewnienie
odpowiednich warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wartości i norm
związanych z ich wychowaniem.
Wychodząc naprzeciw tym problemom w roku 2015 zatrudniono Asystenta Rodziny, który
jest dużym wsparciem dla naszej jednostki. Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które
z różnych powodów nie są w stanie, samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczowychowawczych wobec własnych dzieci.
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2. Usamodzielnienie rodziny.
Zadaniem pomocy społecznej jest doprowadzenie rodziny i osób do samodzielności
życiowej przy wykorzystaniu zasobów własnych rodziny oraz zasobów środowiska. Osoby
i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu
ich trudnej sytuacji życiowej.
III.

Pomoc środowiskowa

Cele strategiczne :

1. Minimalizacja zjawiska wykluczenia społecznego.
2. Minimalizacja dziedziczenia niskich standardów życia.

Cele szczegółowe :
1. Zaspokojenie potrzeb rodzin i osób, które własnym staraniem nie mogą ich zapewnić.
2. Rozwiązanie problemów rodzin i osób, które są podłożem wykluczenia społecznego.
3. Współudział przy wsparciu strategii rozwoju gospodarczego gminy w minimalizacji zjawiska
bezrobocia.
4. Propagowanie kształcenia ustawicznego i przekwalifikowania zawodowego.

Formy realizacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany w Gminie Kamiennik, obejmujący swą
działalnością społeczność lokalną.

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- Pomoc materialna;
- Praca socjalna skierowana na: rodzinę, grupę, środowisko lokalne;
- Poradnictwo prawne i psychologiczne;
- Konsultacje w sprawach dotyczących uzależnienia od alkoholu.

Pracownicy socjalni dokonują diagnozy rodziny, ustalając jej możliwości samodzielnego
przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych oraz hierarchię problemów, które są podłożem
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obecnej trudnej sytuacji, tworzą wspólnie z rodziną plan mający na celu rozwiązanie istniejących
problemów oraz plan pomocy, zawierają z rodziną kontrakt socjalny, w którym obie strony
zobowiązują się do określonych działań, mających na celu wyeliminowanie podłoża dysfunkcji.
Ściśle współpracują ze specjalistami w diagnozie, planowaniu i prowadzeniu pracy socjalnej.
Pracownicy socjalni tworzą i realizują programy skierowane do grup mających określone problemy
przy szerokim wykorzystaniu wolontariatu i zasobów gminy.
W celu wsparcia działań pracowników socjalnych, w 2015 roku zatrudniono Asystenta
Rodziny, gdyż z roku na rok przybywa problemów społecznych, szczególnie w rodzinach
z dziećmi.
IV. Współpraca ze społecznością lokalną
Cel strategiczny :
1. Wykształcenie samopomocowych zachowań społecznych.
Cele szczegółowe :
1. Integracja społeczności lokalnej.
2. Rozwój grup samopomocowych.
3. Pozyskanie wolontariuszy i liderów społeczności lokalnej do współpracy w realizowaniu zadań
dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.
4. Ścisła współpraca z organizacjami społecznymi na terenie Gminy Kamiennik w rozwiązaniu
problemów społecznych.

Formy realizacji
1) Wspólne diagnozowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnych.
2) Wspomaganie inicjatyw społecznych i inspirowanie do ich powstawania.
V. Systemowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych
Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie Gminy Kamiennik została
dokonana w oparciu o rozeznanie środowiskowe pracowników tutejszego ośrodka pomocy
społecznej. Pomocą społeczną objętych jest średnio rocznie 310 środowisk.
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Tabela 3.
Liczba osób i rodzin objętych pomocą latach 2013 - 2017*
Wyszczególnienie

Liczba osób, którym decyzją
przyznano świadczenie

Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych i zadań własnych bez względu na ich
rodzaj, formę i liczbę
Świadczenia przyznane w postaci paczki
żywnościowej

2013r

2014r

2015r

2016r

2017r

536

538

524

475

444

20

20

924

903

935

* obliczenia własne na podstawie sprawozdań rocznych MPiPS
Liczba klientów, którym udzielono pomocy niematerialnej od 2013r. utrzymuje się mniej więcej na
tym samym poziomie. Jedynie znacznie wzrosła liczba osób korzystających z pomocy w postaci
paczki żywnościowej. Obecnie ilość osób korzystających z tej formy pomocy to 26,89 % ogółu
mieszkańców gminy.
Tabela 4.
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w latach 2013 - 2017*

POWODY

2013r

2014r

2015r

2016r

2017r

ubóstwo

72

42

54

40

39

bezrobocie

610

611

687

450

712

niepełnosprawność

110

93

102

98

106

2

3

5

8

6

wielodzietność

113

82

101

100

96

długotrwała choroba

59

74

73

67

77

potrzeby ochrony macierzyństwa

116

89

113

107

113

nadużywanie alkoholu

9

bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

81

57

76

69

69

* obliczenia własne na podstawie sprawozdań rocznych MPiPS
1. Pomoc rodzinie z problemami bezrobocia.
Struktura stworzona do radzenia sobie z problemami bezrobocia jest niewydolna. Jednym
z objawów załamania tej struktury stało się ograniczenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych
z przerzuceniem problemów ludzi, którzy to prawo utracili na pomoc społeczną. Działania
o charakterze awaryjnym wobec budżetu niosą za sobą również negatywne skutki. Należy do nich
zaliczyć to, że klientami pomocy społecznej, która powołana jest do pomocy bezradnym wobec
życia, stała się duża grupa ludzi młodych, sprawnych fizycznie i umysłowo, roszczeniowo
nastawionych wobec pracowników pomocy społecznej. Osoby te zainteresowane pomocą
materialną dominują powodując, że pracownicy socjalni nie mają czasu na pracę socjalną, która ma
podstawowe znaczenie w wychodzeniu z bezrobocia.
Tabela 5.
Pomoc udzielona osobom i rodzinom osób bezrobotnych w latach 2013 - 2017
2013 rok
osób/rodzin

2014 rok
osób/rodzin

2015 rok
osób/rodzin

2016 rok
osób/rodzin

2017 rok
osób/rodzin

235

254

248

230

222

Osoby bezrobotne stanowią najliczniejszą kategorię klientów pomocy społecznej. Głównym
powodem braku możliwości znalezienia zatrudnienia jest niski poziom wykształcenia oraz brak
odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Problemy:
1. Brak środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych rodziny;
2. Psychospołeczne skutki bezrobocia, zwłaszcza u osób długotrwale bezrobotnych;
3. Przekazywanie negatywnych wzorców wychowawczych - zjawisko dziedziczenia.
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Cel strategiczny:
1.Współudział przy wsparciu strategii rozwoju gospodarczego gminy w minimalizacji zjawiska
bezrobocia.

Cele szczegółowe:
1. Aktywizowanie zawodowe osób bezrobotnych;
2. Niwelowanie psychospołecznych skutków bezrobocia u osób bezrobotnych i ich rodzin;
3. Uzyskanie kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy.
Formy realizacji
1) Praca socjalna - polegająca na pomocy w poszukiwaniu ofert pracy, pośredniczenie
w kontaktach z pracownikami, kontakt z doradcą zawodowym, motywowanie do podjęcia nauki,
uczestnictwa w kursach umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji, monitorowanie
i wspomaganie osoby bezrobotnej w działaniach służących rozwiązaniu problemu bezrobocia.
Pracownicy socjalni, prowadząc pracę socjalną współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy pośrednictwem pracy oraz doradztwem zawodowym.
2) Poradnictwo specjalistyczne - polegające na eliminowaniu negatywnych następstw bezrobocia
długookresowego, poprzez udzielenie wsparcia psychicznego, poprawę relacji rodzinnych, udział
w grupach wsparcia i grupach samopomocowych.
2. System opieki nad osobami starszymi
Specyficznych form pomocy wymagają ludzie starsi. Celem pomocy jest jak najdłuższe utrzymanie
ich we własnym środowisku. Można to osiągnąć przez zapewnienie kompleksowych usług
opiekuńczo-rehabilitacyjnych i socjalnych. Takie potrzeby na terenie gminy Kamiennik zapewnia
częściowo gabinet rehabilitacyjny oraz Stacja Opieki „Caritas”. Starzenie się społeczeństwa
powoduje zwiększone zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze, które należą do zadań
obowiązkowych gminy.

Problemy:
1. Brak opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
2. Obojętność najbliższej rodziny;
3. Wycofanie się osób starszych z życia społecznego.
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Cel strategiczny:
1. Pozostawienie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych jak najdłużej w środowisku
zamieszkania.
Cele szczegółowe:
1. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia;
2. Zapewnienie odpowiednich form opieki osobom wymagającym takiej pomocy;
3. Aktywizowanie osób starszych do udziału w życiu społecznym;
4. Aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki najbliższym, którzy tego wymagają.
Formy realizacji
1) Podejmowanie przez pracowników socjalnych działań zmierzających do:
- ułatwienia kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielenia pomocy w korzystaniu
z różnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej,
- inicjowanie kontaktów rodzinnych, podejmowanie działań prowadzących do większego
zaangażowania rodziny w sprawowanie opieki nad osobą tego wymagającą, w tym zawieranie
umów alimentacyjnych,
- zapewnienie osobom uprawnionym usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych,
- skorzystanie przez osoby starsze z przysługujących uprawnień np. wyjazdu na turnus
rehabilitacyjny, do sanatorium.
2) Usługi opiekuńcze - obejmujące pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,
podstawową opiekę higieniczną, pielęgnacyjną oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
3) Sieć lokalnych klubów dla osób starszych mających za zadanie aktywizację społeczności
lokalnej, w tym organizowanie cyklicznych spotkań integracyjnych, zaspokajanie potrzeb
kulturalno-społecznych i rekreacyjnych.
4) Rodzinne domy pomocy - świadczące usługi opiekuńcze i bytowe całodobowo przez osobę lub
rodzinę.
5) W przypadku wyczerpania wszystkich możliwości zapewnienia opieki w środowisku,
umieszczenia osób wymagających całodobowej opieki w zakładach opiekuńczo - leczniczych lub
domach pomocy społecznej.
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3. System pomocy osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom
Do jednej z najczęściej występujących dysfunkcji na terenie Gminy Kamiennik należą zaburzenia
psychiczne oraz upośledzenie umysłowe, które dotyczą grupy 179 osób. Z różnych form pomocy
korzysta rocznie średnio 148 osób.
Problemy:
1. Trudności funkcjonowania w rodzinie i środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi.
Cel strategiczny:
1. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Cele szczegółowe:
1. Uzyskanie wsparcia psychologicznego i terapeutyczno-edukacyjnego dla osób chorych i ich
rodzin.
2. Zapewnienie opieki w środowisku osobom wymagającym takiej pomocy.

Formy realizacji
1) Praca socjalna skierowana na rozeznanie problemów osób z zaburzeniami psychicznymi i ich
rodzin, motywowanie do poddania się badaniom diagnostycznym w poradni zdrowia
psychicznego, a w razie potrzeby leczeniu. Współpraca z zakładem psychiatrycznym opieki
zdrowotnej, sądami.
2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze i opiekuńczo - medyczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających ze schorzenia. Usługi
specjalistyczne stanowią odpowiednik usług opiekuńczych, przy czym świadczone są dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, a zatem wymagają specjalistycznego przygotowania opiekunek.
4. System wsparcia osób niepełnosprawnych.
Problemy:
1. Trudności i bariery uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Cel strategiczny:
1. Rehabilitacja lecznicza i społeczna osób niepełnosprawnych.
13

Cele szczegółowe:
1. Działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawnych.
2. Wsparcie rodzin, w których występuje problem niepełnosprawności, w szczególności rodzin
z dzieckiem niepełnosprawnym.
3. Pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.
4. Wyrabianie umiejętności samodzielnego pełnienia ról społecznych.

Formy realizacji
1) Praca socjalna - mająca na celu ułatwienie kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielenie
pomocy w korzystaniu z różnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej, korzystanie
z przysługujących osobom niepełnosprawnym ulg i uprawnień, pomoc w nawiązaniu kontaktów
z placówkami specjalistycznymi, świadczącymi usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc
w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia.

2) Poradnictwo w zakresie:
- możliwości ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
- rodzajów ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
- możliwości uzyskania dofinansowania do rożnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej,
-

możliwości

uzyskania

świadczeń

pomocy

społecznej

przeznaczonych

niepełnosprawnych i ich rodzin.
5. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Problemy:
Nadużywanie alkoholu rodzi szereg problemów społecznych:
1. Degradację psycho-fizyczną osób uzależnionych od alkoholu,
2. Bezrobocie,
3. Przestępczość,
4. Negatywne wzorce wychowawcze w stosunku do dzieci,
5. Przemoc w rodzinie.
Cel strategiczny:
1. Promocja zdrowego i wolnego od środków uzależniających stylu życia.
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dla

osób

Cele szczegółowe:
1. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież,
2. Zmniejszenie degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu,
3. Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego,
4. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.

Formy realizacji
1) Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu,
2) Realizacja programów pomocy dla młodzieży używającej napojów alkoholowych w połączeniu
z innymi środkami psychoaktywnymi,
3) Szkolenia osób realizujących zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
4) Profilaktyczna działalność edukacyjna dla społeczności lokalnej,
5) Tworzenie i dofinansowanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży.
6) Rozwój istniejącej bazy sportowej, jej wyposażenie i finansowanie organizacji zajęć sportowoturystycznych.
7) Współpraca ze szkołami z terenu Gminy Kamiennik w zakresie wprowadzenia dla uczniów
programów edukacyjnych związanych z profilaktyką,
8) Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi
programy o charakterze profesjonalnym,
9) Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zapisów Ustawy
o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.
10) Uchwalanie corocznie przez Radę Gminy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, stanowiącego część Strategii.
W cele i formy profilaktyki doskonale wpisuje się Zespół Interdyscyplinarny funkcjonujący
od 2011 roku. Podstawą działania ZI jest Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na
podstawie założonej Niebieskiej Karty (mogą je zakładać: Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej,
szkoły, ośrodek zdrowia), Przewodniczący Zespołu zwołuje grupę roboczą, która ustala działania.
Jest to trudna praca, gdyż dotyczy osób dokonujących różnorodnej przemocy na członkach rodziny
(najczęściej pod wpływem alkoholu). Należy tu nadmienić, że powyższe problemy nie dotyczą
tylko osób z pogranicza wykluczenia społecznego, ale też o wysokim statusie społecznym,
z którymi pracuje się najtrudniej. Zauważa się też wzrost zgłaszających się z prośbą o pomoc do tej
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instytucji, co świadczy o coraz bardziej dojrzałym społeczeństwie, nie godzącym się na działania
przemocy ze strony najbliższych czy otoczenia. Niestety, często są to tak bardzo trudne
i skomplikowane sprawy, których rozwiązanie nie jest możliwe w ramach działań Zespołu i muszą
być skierowane do Sądu.
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Prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku analiza problemów
społecznych oraz badanie skuteczności prowadzonych działań i rozwiązań pozwoliło na
opracowanie kierunków rozwoju pomocy społecznej. Zostały określone priorytety lokalnych
potrzeb do 2023 roku.
Ideą, która przyświecała opracowaniu strategii było tworzenie rozwiązań umożliwiających
wyprowadzenie z grupy ryzyka w każdym przypadku, kiedy jest to możliwe (bezrobocie) oraz
działanie osłonowe zapobiegające izolacji i marginalizacji tam, gdzie jest to konieczne (ludzie
starsi, osoby niepełnosprawne lub z zaburzeniami psychicznymi).
Świadomość istniejących w gminie problemów społecznych stanowiła motywację do
konstruowania rozwiązań niekonwencjonalnych, dających szansę na podniesienie efektywności
oddziaływań pomocowych.
Funkcjonujący system wsparcia dla osób niepełnosprawnych będzie uzupełniony o te formy
pomocy, które zagwarantują lepsze usamodzielnienie, pełną integrację ze środowiskiem, a także
będą przeciwdziałały izolacji i marginalizacji tej grupy osób.
Do osiągnięcia podstawowego celu, jaki ma w swoich zadaniach pomoc społeczne tj.
usamodzielnienia jednostki i rodziny, konieczne jest prowadzenie szeroko pojętej pracy socjalnej.
Jest to największe i najsilniejsze narzędzie pracy tej instytucji, ale musi być wsparte między innymi
zrozumieniem władz lokalnych. Bardzo ważnym jest do wykonywania prawidłowej pracy
socjalnej, odciążenie pracowników socjalnych od nadmiernej pracy biurowej.
Jest to możliwe poprzez zatrudnienie odpowiedniej kadry tak pod względem przygotowania
merytorycznego i predyspozycjami do tej pracy, jak również pod względem stanu ilościowego,
zgodnego z wymogami Ustawy o

pomocy społecznej. Bardzo ważnym czynnikiem

funkcjonowania Ośrodka i osiągania celów, jest sposób prowadzenia pracy socjalnej
i przyjmowania petentów.

Osiąganiu jak najwyższych efektów pracy naszej jednostki, służy

doskonalenie zawodowe kadry, poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, jak również
uczestnictwo w kursach i szkoleniach.
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