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Wstęp
Przyjęcie przez kraje Unii Europejskiej Strategii Lizbońskiej w 2000 r. oraz
opracowanie Strategii Spójności Społecznej wskazywały na dwa główne cele budowy
Europejskiego Modelu Społecznego pełne zatrudnienie oraz spójność społeczna, których
realizacja poprzez odpowiednio zbudowaną i prowadzoną politykę społeczną zmierzać ma do
zwiększenia aktywności i integracji lokalnej, a w efekcie do wzrostu potencjału rozwojowego
regionu.
Założenia Europejskiego Modelu Społecznego:
- aktywne przeciwdziałanie rosnącemu ubóstwu i nadmiernemu rozwarstwieniu społecznemu,
- ochrona najbardziej podatnych na wykluczenie społeczne,
- uznanie znaczenia mocnych i trwałych więzi rodzinnych i społecznych za jedną z istotnych
czynników zapobiegających powstaniu problemów społecznych,
- uwzględnienie trendów demograficznych w planowaniu polityki społecznej.
Europejska polityka społeczna kładzie duży nacisk na rozwój samorządów lokalnych
i sektora obywatelskiego.
Konsekwencją przystąpienia Polski do Unii Europejskiej jest pojawienie się nowych
zadań z zakresu polityki społecznej wynikających z polityki regionalnej Unii Europejskiej.
W ostatnim czasie trwają w naszym kraju zmiany legislacyjne przepisów prawnych,
które obligują samorząd do realizacji wielu zadań w sferze pomocy społecznej.
Pogłębiające się zjawisko ubóstwa rodzin, związane z bezrobociem, problemy
egzystencji osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych, niedostatek materialny rodzin
szczególnie wielodzietnych, uzależnienia i przemoc w rodzinie to trudne problemy społeczne,
które stoją do rozwiązania przed władzami samorządowymi oraz instytucjami pomocy
społecznej na szczeblu lokalnym. Od skuteczności ich rozwiązania zależy funkcjonowanie
wspólnoty samorządowej, jaką stanowi gmina.
Rozwiązanie istotnych problemów społecznych jest działaniem trudnym
i długotrwałym, dlatego też celowe jest strategiczne podejście do zagadnień ze sfery polityki
społecznej, również na poziomie lokalnym.
Realizacja tego procesu zawarta jest w „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych” będącej drogowskazem działania władz samorządowych, instytucji sfery
pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych.
Wskazanie strategicznych kierunków działania poprzedzone jest analizą problemów
społecznych występujących w mieście Zduńska Wola.
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Zintegrowane podejście do problemów sfery społecznej zaprezentowane w strategii, pozwala
na przyjęcie nowych rozwiązań w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest na rozszerzenie
i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym
obszarze polityki społecznej jak: oświata, służba zdrowia, sądownictwo i prokuratura, policja
oraz urząd pracy.
W ujęciu strategicznym pomoc społeczna w Zduńskiej Woli to nie tylko udzielanie wsparcia
materialnego, a przede wszystkim szeroko rozumiana praca socjalna, nastawiona na
wzmocnienie postaw aktywnych, stworzenie wsparcia psychologicznego, prawnego,
wdrożenie modelu pomocy w oparciu o kontrakt socjalny i projekty socjalne oraz ścisła
współpraca i powiązanie działań instytucji i organizacji pozarządowych w wypracowaniu
lokalnego systemu reintegracji społecznej i zawodowej osób z problemami społecznymi.
Obowiązek opracowania strategii, której realizacja umożliwi koordynację działań
podejmowanych przez gminę na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, wynika
z art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustalającego zadania
własne gminy o charakterze obowiązkowym.
Dokument ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji
społecznych podejmowanych w celu zmiany ( poprawy ) tych stanów rzeczy ( zjawisk
występujących w obrębie danej społeczności ), które oceniane są negatywnie. Dokument
charakteryzuje w szczególności działania publicznych i niepublicznych instytucji
rozwiązujących kwestie społeczne podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia
potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin.
Niniejszy dokument zgodny jest z założeniami krajowych aktów prawnych:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591, z późn. zm. ),
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ),
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ),
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm. ),
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu
alkoholizmowi ( Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm. ),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1484 ),
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- ustawa z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180,
poz. 1493 ),
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
( Dz. U. 99, poz. 1001 ),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm. ),
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z późn. zm. ).
Podczas działań założonych w strategii będzie zachodzić potrzeba odwołania się do innych
ustaw i aktów wykonawczych z zakresu edukacji, ochrony zdrowia, zatrudnienia
i budownictwa socjalnego, zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zduńska Wola uwzględniono
również zgodność z dokumentami programowymi o zasięgu krajowym:
- Narodową Strategię Integracji Społecznej,
- Narodową Strategię Spójności 2007-2013,
- Strategię Polityki Społecznej na lata 2007-2013,
- Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Narodowym Planem Rozwoju 2007-2013
oraz regionalnym i lokalnym:
- Regionalnym Programem Operacyjnym „Rozwój Zasobów Ludzkich”,
- Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2015 r.
- Wojewódzką Strategią w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020,
- Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego,
- Sektorowym Programem Operacyjnym „Rozwoju Zasobów Ludzkich”,
- Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych,
- Planem Rozwoju Lokalnego Miasta Zduńska Wola.
Strategia jest podstawą skutecznego pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów ze sfery społecznej.
Prace nad „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zduńska Wola na lata
2010-2020” prowadził zespół powołany Zarządzeniem Nr 388 Prezydenta Miasta Zduńska
Wola z dnia 26 października 2009 r. w składzie:
Halina Szremska – Przewodnicząca zespołu
Członkowie:
1) Jacek Kozłowski – Komenda Powiatowa Policji
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2) Lucyna Rychlik – Towarzystwo Budownictwa Społecznego
3) Mirosława Jakubowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki
Socjalnej
4) Grażyna Józiak – Wydział Rodzinny i Nieletnich Sadu Rejonowego
5) Krystyna Szlęzak – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
6) Alicja Sowińska – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
7) Iwona Ślusarczyk – Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
8) Katarzyna Piotrowska – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
9) Sylwia Popińska – Biuro Edukacji, Kultury i Sportu
10) Magdalena Komodzińska – Biuro Gospodarki Nieruchomościami
11) Marzena Nowińska – Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
12) Tomasz Pasierb – Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

-6-

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY
1.1. Położenie Zduńskiej Woli

Zduńska Wola, położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej, na obszarze prawie równinnym o pow.
25 km kw., nad rzeką Pichną, prawym dopływem Warty.
Niemal centralne położenie miasta, w odległości ok. 190 km na zachód od Warszawy, 50 km
od Łodzi, ok. 170 km na północny-wschód od Wrocławia i ok. 200 km od Poznania, stwarza
dogodne połączenia komunikacyjne krajowe i zagraniczne z zachodu na wschód i z południa
na północ. W Zduńskiej Woli krzyżują się dwie ważne magistrale kolejowe Warszawa - Łódź
- Wrocław oraz Śląsk - Gdynia(porty). Miasto przecina niemniej ważna droga krajowa nr 14.
W przyszłości przez jego obszar biec będzie droga ekspresowa z Łodzi do Wrocławia i dalej
do Pragi.
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Zduńska Wola jest jednym z większych miast województwa łódzkiego. Położona jest
w centralnej jego części, w odległości 50 km na zachód od Łodzi, przy drodze krajowej
nr 12 i 14.
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Zduńska Wola jest gminą miejską, stolicą powiatu zduńskowolskiego. Leży nad rzeką Pichną,
na obszarze o powierzchni 25 km2. Sąsiadami administracyjnymi miasta są:
od zachodu, północy i wschodu gmina Zduńska Wola,
od południa gmina Zapolice,
od południowego wschodu gmina Sędziejowice.
Zduńska Wola pełni rolę centrum administracyjno - gospodarczego dla sąsiadujących z nią
gmin. Jest rynkiem pracy dla ich mieszkańców oraz rynkiem zbytu dla wytwarzanych przez
okolicznych rolników produktów rolnych.
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1.2.

Sytuacja demograficzna

Struktura ludności wg. płci
Ogółem
Ludność w tym:

Rok
2007

2008

Ogółem

44 141

44 105

Kobiety

23 294

23 260

mężczyźni

20 847

20 845

Struktura ekonomiczna ludności
Wiek
Przedprodukcyjny

Produkcyjny

Poprodukcyjny

( 0-17 lat )
Ludność
2007

8 453

28 711

6 977

2008

8 222

28 674

7 205

Ruch naturalny
Wyszczególnienie

Rok
2007

2008

Napływ ludności

318

262

z zagranicy

11

13

Odpływ ludności

551

370

za granicę

20

4
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ZDUŃSKA WOLA W LICZBACH:
• Powierzchnia: 2 458 ha

Struktura własnościowa gruntów w Zduńskiej Woli

• Liczba ludności w mieście: 44 138 (20 854 mężczyzn, 23 284 kobiet) (stan na czerwiec
2008 r.)
• Gęstość zaludnienia na 1 km2: 1 808 osób (stan na koniec 2006 r.)

Struktura ludności wg płci
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1.3.

Mieszkalnictwo

Mieszkaniowy zasób gminy ulega ciągłym zmianom z uwagi na sprzedaż lokali,
rozbiórki budynków i przejęcia nieruchomości.
Większość ( ponad 90% ) budynków komunalnych wybudowanych zostało przed 1950 r.,
niespełna 1% wybudowanych zostało w okresie od m1951 r. do 1970 r. , niecałe 3% powstało
w latach 1971-1995 r.
Na dzień 30 września 2009 r. gmina posiada 2 053 lokale mieszkalne. W komunalnych
budynkach mieszkalnych i mieszkalno – usługowych znajduje się 1 158 lokali, natomiast
pozostałe, tj. 895 to lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez
spółkę TBS „Złotnicki” i innych zarządców.
Istniejący standard lokali w mieszkaniowym zasobie miasta, oceniany z punktu
widzenia zainstalowanego wyposażenia technicznego, jest stosunkowo niski: prawie 10%
lokali mieszkalnych nie posiada żadnych urządzeń, kanalizacja znajduję się niecałe 80%
lokali, w centralne ogrzewanie nie jest wyposażona ponad połowa ogólnej liczby lokali,
natomiast ciepła woda użytkowa znajduje się tylko w niecałych 30% lokali.
Niski w stosunku do potrzeb uzysk mieszkań nie pozwala na realizację wielu pilnych
spraw mieszkaniowych. Na najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Zduńska Wola w 2008 r. skierowanych zostało 36 gospodarstw domowych, natomiast
potrzeby Miasta w tym zakresie wynosiły 217 lokali.
Priorytety Miasta Zduńska Wola w 2007 i 2008 roku w zakresie realizacji spraw
mieszkaniowych wyznaczone były w pierwszej kolejności przez stan budynków, które należy
wyłączyć z użytkowania i przekwaterować lokatorów do odpowiednich lokali zamiennych
oraz lokalu socjalnego. Realizacja tego zadania odbywa się kosztem zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych mieszkańców miasta osiągających niskie dochody, w tym szczególnie osób
starszych, schorowanych, niezaradnych, wychowanków domów dziecka, matek samotnie
wychowujących dzieci, bezdomnych.
Zestawienie potrzeb w zakresie uzysku lokali w latach 2007-2008 przedstawia poniższe
zestawienie:
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Liczba osób ubiegających się o najem lokalu

Rok 2007

Rok 2008

komunalnego

148*

120*

Liczba osób zakwalifikowanych do najmu

10*

9**

9

14

146

145

14*

20**

10

8

8*

0

0

8

13

10

lokalu socjalnego – listy najmu
Liczba osób zakwalifikowanych w latach
poprzednich do najmu lokalu socjalnego, nie
zrealizowanych wg stanu na dzień
podejmowania decyzji o przystąpieniu do
tworzenia nowych list najmu lokalu
Liczba osób oczekujących na najem lokalu
socjalnego – sądowe wyroku nakazujące
opuszczenie lokalu
Liczba osób zakwalifikowanych do najmu
lokalu na czas nieoznaczony w starym
budownictwie
Liczba osób zakwalifikowanych w latach
poprzednich do najmu lokalu na czas
nieoznaczony, nie zrealizowanych wg stanu na
dzień podejmowania decyzji o przystąpieniu do
tworzenia nowych list najmu lokalu
Liczba osób zakwalifikowanych do najmu
lokalu na czas nieoznaczony w bloku ( z
wyłączeniem zmian )
Liczba osób zakwalifikowanych w latach
poprzednich do najmu lokalu w bloku, nie
zrealizowanych wg stanu na dzień
podejmowania decyzji o przystąpieniu do
tworzenia nowych list najmu lokalu ( z
wyłączeniem zmian )
Liczba osób do przekwaterowania z budynków
komunalnych wyłączonych z użytkowania
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Uwaga:
*- dotyczy listy najmu lokali na rok 2007 w oparciu o wnioski złożone w roku 2006
**-dotyczy listy najmu lokali na rok 2009 w oparciu o wnioski złożone w roku 2008
***-listy najmu lokali na 2008 rok nie były tworzone.
Podkreślenia wymaga fakt, że w obowiązującym systemie prawnym nie ma już tzw.
Eksmisji „na bruk”. Miasto jest zobowiązane do wskazywania pomieszczeń tymczasowych
osobom eksmitowanym w drodze egzekucji komorniczej na podstawie wyroku sądowego o
eksmisji bez przyznanego prawa do lokalu socjalnego. W roku 2008, Miasto Zduńska Wola
zabezpieczyło 2 pomieszczenia tymczasowe.
W obecnym stanie prawnym wygrana sprawa sądowa o eksmisję może zakończyć się
przyznaniem pozwanemu prawa do lokalu socjalnego ( który zapewnia gmina ) albo
orzeczeniem eksmisji bez prawa do takiego lokalu – w tej sytuacji, zgodnie ze
znowelizowanym art. 1046 § 4 KPC, komornik wykonujący wyrok eksmisyjny ma obowiązek
wstrzymać postępowanie egzekucyjne do czasu zapewnienia dłużnikowi pomieszczenia
tymczasowego, który swoim standardem nie odbiega od standardu lokalu socjalnego. Obecnie
obowiązek wskazania pomieszczenia tymczasowego ciąży na samym dłużniku ( co ma czysto
iluzoryczny charakter gdyż dłużnik nie będzie zainteresowany przyspieszeniem własnej
eksmisji ) wierzycielu ( nawet jeżeli dysponuje on takim pomieszczeniem to nie wskażę go
komornikowi, gdyż nie będzie miał podstaw do zmuszenia dłużnika do opuszczenia
pomieszczenia w przyszłości ) i gminie. Lakoniczne sformułowanie art. 1046 § 4 KPC nie
pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy nakłada on na gminę obowiązek dostarczania
pomieszczenia tymczasowego, jak ma to miejsce w przypadku lokalu socjalnego
zapewnianego przez gminę na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Wydaje się, ze
nie sposób wyinterpretować po stronie gminy kategorycznego obowiązku, głównie ze
względu na fakt, że omawiany przepis umiejscowiony jest w ustawie o charakterze
proceduralnym, która jaki taka nie może normować zadań jednostek samorządu
terytorialnego. Art. 1046 KPC jest przepisem stanowiącym obowiązki komornika i sądu w
zakresie egzekucji – art. 1 KP określa zakres stosowania kodeksu postępowania cywilnego i
nie wskazuje aby jego przepisy miały być skierowane do gminy, chyba że jest stroną w
postępowaniu. Nigdy jednak w świetle KPC gmina nie jest organem w postępowaniu - brak
więc podstaw, aby uważać że art. 1046 tego kodeksu jest przepisem kształtującym obowiązki
gminy jako organ.
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Mając na uwadze powyższe jak również wynikającą z uzasadnienia Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2007 r. sygn, akt K 26/05 konieczność dokonania zmian w
normie dotyczącej pomieszczeń tymczasowych zachodzi obawa, ze stosowna zmiana polegać
będzie na powierzeniu gminom do wykonania obowiązku związanego z zabezpieczeniem
pomieszczeń tymczasowych.
Rozwiązanie problemu bezdomności poprzez obarczenie tym obowiązkiem gmin,
utrudnia Miastu Zduńska Wola realizację obowiązku związanego z zapewnieniem lokali
zamiennych i socjalnych, a co najważniejsze – uniemożliwia realizację

zadania związanego

z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Miasta
osiągających niskie dochody. Już obecne obowiązki Miasta związane z zapewnieniem lokali
socjalnych w ramach realizacji wyroków eksmisyjnych ( zwłaszcza dla osób nadużywających
alkoholu, dewastujących lokale, nie przestrzegających postanowień regulaminu porządku
domowego oraz ogólnie obowiązujących norm współżycia społecznego, osób które bez zgody
miasta Zduńska Wola podnajęły lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy jak
również podnajemców tych lokali ) wzbudzają ogromne niezadowolenie członków wspólnoty
samorządowej naszego miasta o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych.
Informacja w zakresie dodatków mieszkaniowych

1

Łączna kwota
wypłaconych
dodatków
( w zł )
2

3

4

5

6

7

8

2007

2 159 682,00

2.577

2.400

177

12,10

527,51

146,63

2008

1 562723,80

1.882

1.712

170

12,85

500,97

144,84

Rok
przyznania
dodatku

Liczba rozpatrzonych wniosków
( w szt )
ogółem pozytywnie
odmownie
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Najniższy
dodatek
( w zł )

Najwyższy
dodatek
( w zł )

Średni
dodatek
( w zł )

1.4.

Rozwój przedsiębiorczości

Struktura przedsiębiorców wg stanu na 31.12. 2007 r.
Ogólna liczba przedsiębiorców

3649

1. Zakłady produkc. i prod.usł.

436

2. Usługi przemysłowe

266

3. Usługi remontowo-budowlane 436
4. Handel ogółem

1392

w tym :
- stacjonarny

724

- obwoźny

471

- stacjon.obwoźny

197

5. Transport
6. Gastronomia
7. Pozostałe

238
94
787

W roku 2007 liczba przedsiębiorców w stosunku do roku 2006 zwiększyła się o 39.
Najwięcej wpisów wystąpiło w branży remontowo-budowlanej, handlu stacjonarnego i usług
transportowych. Wzrost tych wpisów spowodowany był m.in. wyjazdem przedsiębiorców
do krajów Unii Europejskiej, celem podjęcia tam pracy na zasadach samozatrudnienia,
jak również uzyskaniem środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
z Powiatowego Urzędu Pracy.

Struktura przedsiębiorców wg stanu na 31.12.2008.
Ogólna liczba przedsiębiorców

3757

1. Zakłady produkc.i prod.usł.

427

2. Usługi przemysłowe

268

3. Usługi remontow.-budowlan. 501
4. Handel ogółem

1378

w tym :
- stacjonarny

734
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- obwoźny

459

- stacj.obwoźny

185

5. Transport
6. Gastronomia
7. Pozostałe

244
96
843

W roku 2008 liczba przedsiębiorców w stosunku do roku 2007 zwiększyła się o 108.
Najwięcej wpisów wystąpiło w branży remontowo-budowlanej i nieznaczny wzrost
w usługach transportowych.
Natomiast najwięcej wykreśleń wpisów wystąpiło w branży produkcyjnej i produkcyjnousługowej, m.in. Kilimiarstwa-tkactwa, produkcji odzieży oraz handlu.

- 17 -

Kluczowe przedsiębiorstwa.
Wybrane przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie miasta :
1. „FERAX” sp. z o.o. – producent wyrobów pończoszniczych,
2. BUDVAR CENTRUM S.A. – producent okien,
3. „WOLA” Sp. z o.o. - producent wyrobów pończoszniczych,
4. ICOPAL S.A. – producent materiałów izolacyjnych i budowlanych,
5. Fabryka Maszyn i Urządzeń Technologicznych „POLMATEX-WOLMA” S.A.
6. „Zwoltex Włóknina” Sp. z o.o. – producent koców i ręczników,
7. P.P.H. „ALMAX” – producent konfekcji damskiej,
8. P.P.H.U. „GRETA” – producent konfekcji,
9. Z.P.U. „WOLUX” - producent odzieży jeansowej,
10. Z.P.U. „BATYR” - producent odzieży niemowlęcej i dziecięcej,
11. P.P.H.U. „AMADO” - producent odzieży,
12. Firma konfekcyjna „KSARA” - producent odzieży,
13. Zakład Produkcji Odzieży „FASON”
14. „AUTOWEBER” Sp. z o.o.
15. Z.U.H.P. „AUTOMARK”
16. P.H.U. „WEBERCAR” sp. z o.o.
17. T RAKO” Sp .z o.o. Opel Dealer
18. „AUTOSIR” Sp. z o.o.
19. Fabryka Okien SZKILNIK
20. „DOM-BUD” s.j. – sprzedaż materiałów budowlanych,
21. Zakład Budowlany DOM
22. Wytwórnia Materiałów Budowlanych „MABUDO”
23. P.P.H.U. inż. Grzegorz Mielczarek – producent okien,
24. P.P.U. IZODOM 2000 Polska sp. z o.o. – system budowy domów ,
25. „MAGNUM METAL” sp. z o.o. - producent maszyn i narzędzi do wyrobu żaluzji,
26. Galeria Zdrowia i Urody – J. Juszczak
27. Hurtownia materiałów elektroinstalacyjnych „ELEKTRYK”,
28. Hurtownia artykułów metalowych BIMEX,
29. Hurtownia KORNIK,
30. Zakład Robót Inżynieryjno – Budowlanych IN BUD
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31. P.P.H.U. „DENTEX” Sp. z o.o. -producent zębów akrylowych,
32. P.P.H. „BROWAR STAROPOLSKI” S.J. – producent piwa,
33. Przedsiębiorstwo „DAMIS”sp. zo.o.
34. Hurtownia Spożywcza „BOMAZ”,
35. P.P.H. „GREJDI” -producent pieczywa,
36. P.P.H.U. „BETA”s.c. – hurtownia,
37. Zakład Cukierniczy Marek Bladowski,
38. Fabryka Mebli Tapicerowanych P.W. „TAPEX”,
39. P.P.H.U. „ELBLUM” Elżbieta, Tadeusz Witaszczyk - sprzedaż kwiatów
doniczkowych, ciętych, krzewów ozdobnych,
40. Restauracja „HADES”

,

41. SP Medical Sp. z o.o. - producent aparatury i mat. medycznych
42. Borgautomotive Sp. z o.o. - producent części
43. Firma BIS – producent okien,
44. „Correct” s.j. – hurtownia art. papierniczych
Kilkanaście z wymienionych przedsiębiorstw jest znanych zarówno na rynku
krajowym jak i zagranicznym.
Na terenie miasta Zduńskiej Woli działalność prowadzi kilka banków, m.in.
1. BGŻ SA.
2. Getin Bank
3. PKO BP SA
4. Bank PEKAO
5. Ludowy Bank Spółdzielczy
6. Bank Polskiej Spółdzielczości
7. Kredyt Bank S.A. /Filia Zduńska Wola
8.

Lukas Bank S. A. o/Zduńska Wola

9. BPH – Bank Przemysłowo-Handlowy
10. ING Bank Śląski S.A. Oddział w Zduńskiej Woli
Funkcjonujące banki posiadają bogatą ofertę usług w zakresie obsługi przedsiębiorstw jak
również klientów indywidualnych. Z usług ich korzystają także przedsiębiorstwa i osoby
fizyczne z okolicznych gmin
- 19 -

2. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

2.1. Opieka zdrowotna
Rynek

usług

medycznych

w

mieście

Zduńska

Wola

charakteryzuje

się różnorodnością obejmującą formy działalności (zakłady publiczne, niepubliczne
i prywatne praktyki, gabinety) oraz zakres świadczonych usług medycznych.
Największym podmiotem na tym rynku ochrony zdrowia jest Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej przy ul. Królewskiej 29, który zabezpiecza usługi medyczne na
rzecz mieszkańców w zakresie:


ambulatoryjnych świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (lekarskiej
i pielęgniarskiej),



leczenia szpitalnego (oddziały: chirurgiczny, wewnętrzny, pediatryczny, noworodkowy,
ginekologiczno-położniczy, opieki długoterminowej, opieki paliatywnej, rehabilitacji
medycznej oraz pododdziały: Dział Pomocy Doraźnej , Anestezjologii i Intensywnego
Nadzoru Medycznego ),



pomocy doraźnej i transportu medycznego,



diagnostyki

(laboratoryjnej,

USG,

RTG,

elektrokardiologicznej,

gastrologicznej,

patomorfologicznej, alergologicznej, spirometrii),


rehabilitacji (w tym porad i lecznictwa zamkniętego).
Drugim pod względem wielkości i zakresu świadczeń podmiotem na rynku usług

medycznych

jest

podległy

Miastu

SAMODZIELNY

PUBLICZNY

PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ wykonujący usługi w zakresie:
 podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i domowych,
 specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
 rehabilitacji,
 medycyny szkolnej,
 profilaktyki zdrowotnej,
 leczenia uzależnień.
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ZAKŁAD

Z racji silnej konkurencji na rynku usług medycznych nie podaje się w niniejszym
opracowaniu danych dotyczących struktury populacji objętej opieką przez poszczególne
zakłady. Podkreślić jednak należy, że pomimo trudnej od lat sytuacji w tej sferze i ciągłych
prób reformowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, liczba podmiotów realizujących
usługi medyczne na terenie miasta wpływa pozytywnie na jakość świadczeń i dostęp
do opieki medycznej. Ponadto miasto Zduńska Wola stara się zaspokajać te potrzeby
zdrowotne mieszkańców, które nie leżą w sferze zainteresowania Narodowego Funduszu
Zdrowia i finansuje od lat programy profilaktyczne, prowadzi też politykę doposażania
podległego sobie SPZPOZ w sprzęt medyczny, a także wsparcia finansowego Powiatu
Zduńskowolskiego z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala.
Mimo silnej pozycji publicznych zakładów opieki zdrowotnej bardzo ważną rolę
w opiece nad mieszkańcami odgrywają na terenie miasta palcówki niepubliczne:
NZOZ „MEDMAR”

ul. Iwaszkiewicza 4 F

NZOZ „Centrum Medyczne”

ul. Getta Żydowskiego 4

NZOZ „EB-MED”

ul. Karsznicka 112

NZOZ „VALIDUS”

ul. Łaska 88

Zespół Poradni „Zdrowie” NZOZ

ul. Dąbrowskiego 10

NZOZ „ZDUMED”

ul. Łaska 43

NZOZ EUROMED

ul. Łaska 23

NZOZ Przychodnia Zakładowa
„ZWOLTEX Medicus”

ul. Spacerowa 1

NZOZ Przychodnia Lekarska

ul. Kacza 12

W zakresie stomatologii m.in.:
NZOZ „Centrum Stomatologiczne”

ul. Getta Żydowskiego 3

Gabinet Stomatologiczny BO –DENT
Bożena Zając

ul. Łaska 43

NZOZ DENTICA

ul. Królewska 1

NZOZ Gabinet Stomatologiczny K. Stobiecka ul. Kilińskiego 7/11 i Al. Kościuszki 10
ul. Łaska 23

NZOZ EUROMED

- 21 -

Oraz inne:
Niepubliczny Zakład Usług Pielęgniarskich
w Maciejowie
NZPOZ CUPL ARS-MED
(pielęgniarstwo środowiskowe)

ul. Malczewskiego 5 m.3

Indywidualna Praktyka Pielęgniarki
Elżbieta Turkiewicz

ul. H. Modrzejewskiej 1 m.2

NZOZ „mgr rehabilitacji Jerzy Kowalski”

ul. Osmolińska 6 i ul. Klasztorna 9a

Przychodnia Rehabilitacyjno – Lekarska
PHSI „BONEX”

ul. Zielona 5

NZOZ „KRYSTA – MED” (rehabilitacja)

ul. Karsznicka 112

NZOZ „REMED” (rehabilitacja)

ul. Getta Żydowskiego

Zakłady niepubliczne stanowią liczną grupę realizującą usługi medyczne podstawowej
opieki zdrowotnej, specjalistyki, diagnostyki, rehabilitacji, stomatologii.
SPZ POZ, SPZOZ, niepubliczna służba zdrowia, lekarze rodzinni zapewniają prawie
w 100 % opiekę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Dostępność do świadczeń w zakresie specjalistycznej opieki medycznej uzależniona
jest od umowy zawartej pomiędzy świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia,
określającą

warunki

udzielania

świadczeń

opieki

zdrowotnej

i

bardzo

często

nieuwzględniającej rzeczywistego zapotrzebowania na świadczenia specjalistyczne.
Potrzeby w zakresie leczenia na podstawowych oddziałach szpitalnych i w ramach
pomocy

doraźnej

zapewnia

Samodzielny

Publiczny

Zespół

Opieki

Zdrowotnej

w Zduńskiej Woli. Leczenie szpitalne na oddziałach specjalistycznych niedostępnych na
terenie miasta ukierunkowuje się w stronę Łodzi, Sieradza i Łasku.
Do zaobserwowanych czynników wpływających na ogólny stan zdrowia mieszkańców
można zaliczyć:


starzenie się społeczeństwa, rosnące zapotrzebowanie na opiekę specjalistyczną,
paliatywną, leczenie długoterminowe, rehabilitację;



pogarszającą się kondycję zdrowotną (dzieci, młodzieży i dorosłych) związaną
z siedzącym trybem życia – stąd choroby układu kostno-stawowego i spadek ogólnej
odporności na infekcje (szczególnie górnych dróg oddechowych);
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liczne grono osób chorych na cukrzycę mieszkających na terenie miasta potrzebujących
stałej opieki specjalistycznej (także w zakresie powikłań);



wysoką w stosunku do populacji liczbę zawałów serca, udarów, ostrej choroby wieńcowej
i innych chorób układu krążenia;



wzrost liczby zachorowań na choroby przewodu pokarmowego;



zaburzenia wzroku (związane najczęściej z upowszechnianiem komputerów);



sezonowy wzrost zachorowań na grypę i choroby grypopochodne;



uprzemysłowienie miasta i zagrożenia z tym związane (emisja czynników szkodliwych,
możliwość skażenia chemicznymi środkami toksycznymi);



zagrożenie spowodowane wzmożonym ruchem kołowym i kolejowym (emisja spalin,
hałas, przewożenie materiałów niebezpiecznych) oraz pożarami i wypadkami;



poczucie zagrożenia mieszkańców w wieku produkcyjnym spowodowane sytuacją
na rynku pracy skutkujące chorobami układu krążenia, uzależnieniami i zaburzeniami
psychicznymi;



występujące choroby zawodowe i wypadki przy pracy w przemyśle, usługach oraz
rolnictwie;



liczne grono osób czynnie lub rekreacyjnie uprawiających sport i turystykę oraz związane
z tym potrzeby medyczne (stąd duża ilość schorzeń i urazów związanych z uprawianiem
sportu i form aktywnego wypoczynku;



obserwowany wzrost zachorowań mieszkańców na choroby o podłożu alergicznym;



obserwowany wzrost zachorowań mieszkańców na choroby nowotworowe;



występujące coraz częściej i we wcześniejszym wieku uzależnienia od alkoholu, leków,
nikotyny i narkotyków oraz choroby z tym związane (także dysfunkcje rodziny
wymagającej pomocy psychologicznej );



pogarszająca się kondycja psychiczno-psychologiczna dzieci i młodzieży (brak
odporności na stresy, zaburzenia emocjonalne, kłopoty w nauce, dysleksja, dysgrafia,
dysortografia, zagrożenie patologiami oraz wynikające z tych czynników choroby
o podłożu psychosomatycznym);



stale utrzymujący się ponad 90 % wskaźnik chorych na próchnicę zębów;



zaniedbanie chorych z zaburzeniami psychicznymi (zapotrzebowanie na usługi
opiekuńcze).
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Z

obserwacji

stanu

zdrowia

wynikają

potrzeby

zdrowotne

mieszkańców.

Do najważniejszych z nich należy zapewnienie opieki w zakresie:
podstawowej opieki zdrowotnej ( w tym opieki pielęgniarskiej i medycyny szkolnej);
rehabilitacji;
ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego (w tym porady bez skierowania i opieka
psychiatryczna dla dorosłych i dzieci oraz profilaktyka uzależnień);
lecznictwa zamkniętego (w ramach oddziałów: internistycznego, także o profilu
kardiologicznym, z rehabilitacją, intensywną opieką medyczną, opieką długoterminową
i

paliatywną,

chirurgicznego,

położniczo-ginekologicznego,

pediatrycznego,

noworodkowego);
pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego;
opieki paliatywno-hospicyjnej (oraz opieki w Domach Pomocy Społecznej i świadczeń
pielęgnacyjno-opiekuńczych w domu chorego, w tym dla chorych z zaburzeniami
psychicznymi);
stomatologii, ortodoncji i protetyki (także w szkolnych gabinetach stomatologicznych);
diagnostyki

laboratoryjnej,

rentgenowskiej,

endoskopowej,

ultrasonografii,

elektrokardiologii;
medycyny pracy;
medycyny sportowej, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedii.

Do problemów placówek opieki zdrowotnej należy brak nakładów na podnoszenie
jakości opieki nad pacjentami, wprowadzanie nowych form terapii, zakupy nowoczesnego
sprzętu medycznego i aparatury diagnostycznej oraz wdrażanie certyfikatów jakości
i dofinansowywanie wszelkich form dokształcania kadry oraz nieadekwatne do potrzeb
wielkości kontraktów zawieranych przez podmioty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Część
budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza wymaga remontów,
termomodernizacji, dostosowania do wymagań sanitarnych, zmiany sposobu ogrzewania,
poprawy dojazdu i dostępu dla osób niepełnosprawnych.
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W ramach ubezpieczenia pacjenci mogą korzystać z następujących profilaktycznych
programów zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
• programu profilaktyki raka szyjki macicy,
• profilaktyki raka piersi
• programu badań prenatalnych
• programu badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania jaskry
• programu profilaktyki chorób układu krążenia
• programu profilaktyki chorób odtytoniowych
• programu profilaktyki gruźlicy.
W ramach programów profilaktycznych osoby ubezpieczone mogą korzystać z bezpłatnych
badań wykonywanych bez skierowania ( z wyjątkiem programu badań prenatalnych ) w
placówkach medycznych, które podpisały umowę z NFZ na realizację programu. Pacjenci
chcący skorzystać z badań profilaktycznych mogą zgłaszać się osobiście lub umawiać
telefonicznie z wybrana placówką, aby ustalić dogodny termin wizyty.
Programy profilaktyczne skierowane są do osób w grupach wiekowych najbardziej
zagrożonych wybranymi chorobami. Pacjenci, którzy nie mieszczą się w podanych grupach
wiekowych, również mają prawo – w uzasadnionych medycznie przypadkach – do
bezpłatnych badań w ramach programu, ale na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego.

PRIORYTETY
1. Zwiększenie dostępności do usług medycznych w zakresie psychiatrii
( profilaktyka i leczenie ).
Zwiększona zachorowalność na nerwice, depresje, długotrwałe stresy, choroby
psychiczne.
1.1. Rozwój placówek świadczących usługi w zakresie psychiatrii, ze szczególnym
uwzględnieniem opieki ambulatoryjnej i form pośrednich takich jak oddziały
dzienne czy zespoły leczenia środowiskowego;
1.2. zwiększanie dostępności do bezpłatnych ambulatoryjnych świadczeń
psychiatrycznych ( NFZ ) oraz w zakresie usług psychologicznych;
1.3. aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychiatrycznymi.
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Uzasadnienie: Choroby psychiczne dotykają co czwartego człowieka. Styl życia,
długotrwałe stresy, nerwice i depresje ( zaburzenia sfery emocjonalnej ) powodują
ciągłe zwiększanie liczby osób kwalifikujących się do leczenia w poradniach zdrowia
psychicznego. Zawierane przez NFZ kontrakty są niewystarczające i powodują
konieczność ograniczania przyjęć i wydłużenia kolejki oczekiwania na wizytę.
Depresja atakuje przede wszystkim ludzi w wieku 40-60 lat. Choroba ta coraz częściej
atakuje także ludzi młodych. Według danych statystycznych, depresji ulega trzy razy
więcej kobiet niż mężczyzn.
2. Zwiększanie dostępności do świadczeń z zakresu leczenia i rehabilitacji
uzależnień, usług z zakresu terapii i rehabilitacji w szczególności środków
psychoaktywnych.
- zwiększenie profesjonalnej pomocy terapeutycznej, ponoszenie jakości usług i
zapewnienie dostępności ( terapeuci, psycholodzy ),
- zapewnienie usług dla DDA zwiększenie profesjonalnej pomocy psychologicznej w
dziedzinie terapii uzależnień,
- dzienne ośrodki leczenia uzależnień,
- zapewnienie wykwalifikowanej kadry ( certyfikatów w zakresie psychoterapii,
psychologów klinicznych )
3. Zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacji medycznej do zabiegów.
Powinna być zapewniona przez cały rok i finansowana ze środków NFZ, dotychczas
zawierane kontrakty nie pozwalają na właściwą dostępność do zabiegów
rehabilitacyjnych.
4. Programy promujące aktywny styl życia u dzieci i młodzieży ( zapobieganie
otyłości, nadwadze u dzieci i młodzieży ).
5. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych
„Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła uwagę, że najważniejszym zadaniem
lekarza jest przekazywanie Pacjentowi zgłaszającemu się do gabinetu, wiedzy na
temat zapobiegania chorobom cywilizacyjnym”.
Statystki dotyczące zachorowalności i umieralności spowodowanej przez choroby
cywilizacyjne nie kłamią! W Polsce za wcześnie chorujemy i umieramy z powodu:
zawałów mięśnia sercowego, wylewów krwi do mózgu, nowotworów: u mężczyzn rak
płuc, u kobiet: rak szyjki macicy! Za dużo palimy i pijemy napojów alkoholowych.
Prowadzimy siedzący tryb życia. Nie zwracamy uwagę na sposób odżywiania.
- 26 -

6. Opracowanie i realizacja programów profilaktycznych mających na celu
zachowanie dobrego zdrowia oraz sprawności fizycznej i psychicznej osób
starszych.
Demograficzne starzenie się społeczeństwa, wyrażające się większym udziałem osób
starszych w społeczeństwie pociąga za sobą wiele problemów. Należą do nich m. in.:
• wzrost bezwzględnej liczby seniorów, co wiąże się ze zwiększeniem obciążenia
systemu ochrony zdrowia kosztami opieki nad tą grupą ludności;
• potrzeba pomocy w organizacji życia i zaspokajaniu potrzeb nie tylko tych osób
starszych, których samodzielność jest ograniczona, ale i przeważającej większości
starszej generacji, zachowującej przez długi okres życia sprawności i wykazujących
wysoki poziom aktywności życiowej;
• opracowanie programów profilaktycznych mających na celu zachowanie sprawności
fizycznej i psychicznej do późnego wieku i ograniczenie kosztów opieki medycznej i
usług opiekuńczych;
• zapewnienie szkolenia lekarzy pierwszego kontaktu w zakresie geriatrii w oparciu o
opracowane standardy opieki geriatrycznej.
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Programy profilaktyczne w 2008 r.
Miasto Zduńska Wola realizując zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej mające na celu
zapobieganie chorobom poprzez wczesne ich wykrycie i leczenie, skierowało w 2008 r. do
mieszkańców miasta programy profilaktyczne finansowane ze środków budżetu Miasta
Zduńska Wola:
I. Kontynuacja Miejskiego Programu Profilaktyki pod nazwą „Walka
z Rakiem Piersi” – skierowany do mieszkanek miasta Zduńska Wola.
W ramach Programu wykonywane są bezpłatne badania USG piersi.
W przypadku stwierdzonej zmiany w badaniu USG, pacjentka otrzymuje skierowanie na
biopsję cienkoigłową pod kontrolą ultrasonografu bądź badanie mammograficzne płatne
w ramach środków budżetu Miasta.
Program finansowany ze środków budżetu Miasta Zduńska Wola w wysokości 53.100 zł,
a skorzystało z niego 2.259 kobiet.
Bezpłatne badania USG wykonywane są w Pracowni Ultrasonograficznej Przychodni
Lekarskiej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli, przy ulicy Szadkowskiej 2.

II. Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Stercza
Ryzyko zachorowania na raka stercza wzrasta z wiekiem, poczynając od 45 - 50 roku
życia. Istotny wpływ na zwiększenie wykrywalności choroby we wczesnym okresie jest
związany m. in. z większym uświadomieniem zdrowotnym społeczeństwa (tzw. badania
przesiewowe i towarzyszące im akcje informacyjne) oraz większą dostępnością do badań
diagnostycznych (np. oznaczania stężenia PSA – swoisty antygen prostaty w surowicy).
Program obejmował:
1) ocenę dolegliwości za pomocą międzynarodowego systemu punktowej oceny
objawów i dolegliwości spowodowanych przez łagodny rozrost gruczołu krokowego
(International Prostate Score System – IPSS) – wypełniona ankieta przez pacjenta,
którą przekazywał personelowi,
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2) pobranie krwi i oznaczenie poziomu PSA (swoisty antygen stercza),
3) edukacja pacjentów: każdy pacjent otrzymuje materiały edukacyjne dotyczące raka
stercza, w szczególności objawów i profilaktyki,
W przypadku stwierdzenia podwyższonego stężenia PSA:
1) pacjenci ze skierowaniami od lekarza poz oraz wynikami badania PSA otrzymują
skierowanie na konsultację specjalistyczną,
2) urolog na podstawie wyniku badania wstępnego decyduje o dalszym postępowaniu
diagnostycznym i leczniczym.
Kryteria udziału w Programie:
- mężczyźni powyżej 45 roku życia,
- miejsce zamieszkania na terenie Zduńskiej Woli,
u których nie rozpoznano raka stercza.
Program realizowany był w okresie od 01.04 do 30.09.2008 r. W ramach środków budżetu
miasta w Programie uczestniczyło 78 mężczyzn

III. Program badań przesiewowych w zakresie wykrywania chorób układu krążenia
i cukrzycy realizowany w celu zwiększenia wykrywalności chorób układu krążenia
i cukrzycy, w jak najwcześniejszym stadium choroby.

Kryteria udziału w Programie:
- kobiety i mężczyźni urodzeni w latach od 1942 do 1967,
- miejsce zamieszkania na terenie Zduńskiej Woli,
u których nie rozpoznano chorób układu krążenia i cukrzycy.
W ramach środków budżetu Miasta w Programie uczestniczyło 83 osoby.
Postępowanie:
1. Przeprowadzenie przez personel medyczny wywiadu na podstawie ankiety (Karty)
oceniającej czynniki ryzyka oraz przeprowadzenie następujących badań:
a) oznaczenie stężenia cholesterolu całkowitego,
b) oznaczenie poziomu LDL - cholesterolu,
c) oznaczenie poziomu HDL – cholesterolu,
d) oznaczenie stężenia triglicerydów,
e) oznaczenie poziomu glukozy w surowicy krwi.
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2. Wszyscy pacjenci biorący udział w Programie są informowani o wynikach badań oraz
za zgodą pacjentów informację otrzymują ich lekarze poz.
3. Edukacja pacjentów: dostarczenie pacjentom materiałów promujących zdrowy styl
życia: m.in. rzucenie palenia, aktywność fizyczną, pomoc
przy odchudzaniu.
IV. Program szczepień przeciw grypie wychodzi naprzeciw potrzebom zdrowotnym
mieszkańców Miasta Zduńska Wola.
Grypa jest wirusową chorobą zakaźną, rozpowszechnioną na całym świecie, na którą każdego
roku zapada około 100 milionów ludzi. Jedyną i skuteczną metodą walki z grypą są
szczepienia ochronne osób z tzw. grup wysokiego ryzyka, do których należą, m.in. osoby w
wieku 60 lat i powyżej. Program był realizowany w okresie wrzesień – październik 2008 r.
Kryteria udziału w programie:
- wiek powyżej 60 roku życia,
- miejsce zamieszkania na terenie Zduńskiej Woli.
Program realizowany był przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Zduńskiej Woli przy ul. Szadkowskiej 2

i obejmował wstępne badania

lekarskie, na podstawie których osoba była kwalifikowana do szczepienia.
Szczepienia

wykonywał

personel

medyczny

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
W ramach środków budżetu Miasta w wysokości 22.900 zł w Programie uczestniczyło 980
osób.
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2.2.

Kwestia niepełnosprawności i starości

Zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych należą do zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, realizowane
są przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Jednym z nich jest likwidacja barier
funkcjonalnych, mająca na celu usunięcie barier uniemożliwiających osobie niepełnosprawnej
prawidłowe funkcjonowanie w miejscu jej zamieszkania i w najbliższym otoczeniu. Bariery
funkcjonalne to m.in. bariery architektoniczne, bariery w komunikowaniu się i techniczne.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej niepełnosprawność oznacza stan fizyczny,
psychiczny lub umysłowy, powodujący trwałe lub okresowe utrudnienie, ograniczenie bądź
uniemożliwienie samodzielnej egzystencji. Niepełnosprawność rozumiana jest również jako
wynik barier społecznych, edukacyjnych oraz fizycznych, jakie jednostka napotyka w
środowisku zamieszkania.
Polityka społeczna powinna prowadzić aktywne działania życia społecznego oraz aktywnie
wspierać działania na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych, a także
przeciwdziałać ich dyskryminacji i tworzyć mechanizmy wyrównujące szanse życiowe oraz
warunki do korzystania z przysługujących im praw.
Liczba wydanych orzeczeń w latach 2007-2008 przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Zduńskiej Woli ( dane PZON ).
LP
Wyszczególnienie
2007
2008
1
Ogółem ( 2+3)
2 621
2 662
2
Osoby do 16 roku życia – ogółem, w tym
319
292
według płci:
A
Kobiety
131
118
B
Mężczyźni
188
174
3
Osoby powyżej 16 roku życia – ogółem
2 302
2 370
według stopnia niepełnosprawności:
A
Lekki
1 346
1 274
B
Umiarkowany
719
804
C
Znaczny
237
292
według płci:
Kobiety
1 260
1 310
Mężczyźni
1 042
1 060
według wieku:
A
16-25 lat
250
199
B
26-40 lat
304
273
C
41-60 lat
1 286
1 301
D
60 i więcej
462
597
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Jak wynika z powyższej tabeli liczba wydanych orzeczeń dla osób powyżej 16 roku
życia wyniosła najwięcej w 2008 r. ( 2 370 orzeczenia ), natomiast najwięcej orzeczeń dla
osób do 16 roku życia wydano w 2007 r. ( 319 orzeczeń ). Biorąc pod uwagę stopień
niepełnosprawności najwięcej osób otrzymało lekki stopień niepełnosprawności, natomiast
biorąc pod uwagę płeć największą liczbę osób niepełnosprawnych stanowią kobiety, a
szczególnie w 2008 r.
Informacje o skali niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży przedstawiają
poniżej dane z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli w roku szkolnym
2007/2008.
0-3 lat

Dzieci
przedszkolne

Uczniowie szkoły
podstawowej

Gimnazjum

Szkoły
ponadgimnazjalne

-

1

1

2

1

-

1

7

-

-

-

-

-

-

-

Niedowidzące

-

-

-

-

-

Lekkie
upośledzenie
umysłowe
Umiarkowane
upośledzenie
umysłowe
Głębokie
upośledzenie
umysłowe
Zaburzenia
zachowania
Wczesne
wspomaganie
rozwoju
razem

-

-

29

19

7

-

4

7

8

1

-

-

2

1

-

-

-

3

4

-

1

5

-

-

-

1

11

49

34

9

Rodzaj
niepełnosprawności
Niepełnosprawność
ruchowa
Zaburzenia
sprzężone
Niedosłyszące

Najliczniejszą grupę stanowią dzieci i młodzież z lekkim upośledzeniem umysłowym (
w roku szkolnym 2007/2008 odnotowano 29 uczniów szkoły podstawowej oraz 19 uczniów
gimnazjum ), kolejna niepełnosprawność u dzieci dotyczy chorób przewlekłych ( w roku
szkolnym 2007/2008 odnotowano 7 uczniów szkoły podstawowej ) orz dzieci i młodzież z
upośledzeniem umysłowym umiarkowanym – 7 uczniów szkoły podstawowej w roku
szkolnym2007/2008 i 8 uczniów gimnazjum.
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Liczba wydanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną orzeczeń do nauczania
indywidualnego w latach 2007-2009.
Rok szkolony

0-3 lat

Wiek
przedszkolny

Szkoła
podstawowa

Gimnazjum

Szkoły
ponadgimnazjalne

2007/2008

-

-

45

41

16

2008/2009

-

-

30

29

9

2007

2008

9

9

1
7

1
7

1
5

1
5

1
20

1
14

28

26

-

-

Edukacja dzieci niepełnosprawnych w latach 2007-2008
LP

Wyszczególnienie

1

Przedszkola – ogółem
w tym:
Z oddziałami integracyjnymi
Specjalne
Szkoły podstawowe ogółem
w tym:
Z oddziałami integracyjnymi
Specjalne
Gimnazja szkoły ponadgimnazjalne – ogółem
w tym:
Z oddziałami integracyjnymi
Specjalne
Nauczanie indywidualne na poziomie szkoły
podstawowej ( ilość osób )
Nauczanie indywidualne na poziomie gimnazjum
( ilość osób )
Nauczanie indywidualne na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej ( ilość osób )

A
B
2
A
B
3
A
B
4
5
6

Miasto Zduńska Wola dysponuje jednym przedszkolem z oddziałami integracyjnymi,
powiat zduńskowolski prowadzi Zespół Szkół Specjalnych ze Szkołą Podstawową,
Gimnazjum oraz od 1 września 2007 r. przedszkolem specjalnym.
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Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i transportowych w obiektach
użyteczności publicznej zarządzanych przez miasto Zduńska Wola w roku 2008.
LP
Nazwa obiektu użyteczności
Rodzaj likwidacji barier
publicznej
Publiczne Przedszkole Nr 6
Przebudowa sanitariatów na potrzeby
1
placówki z przystosowaniem dla dzieci
niepełnosprawnych
Zakup komputerów
2
Szkoła Podstawowa Nr 9
Montaż windy dla osób niepełnosprawnych
na wózkach przy pływalni
3
Publiczne Gimnazjum Nr 4
Montaż platformy schodowej
Zakup pojazdu mokro busa przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych w tym
dla 2 osób na wózkach inwalidzkich
Zakup systemu wspomagającego słyszenie
4
Ulica Słowackiego w Zduńskiej Woli Obniżenie krawędzi ciągu pieszego w
stosunku do jezdni
5
Przychodnia ul. Srebrna
Budowa dźwigu
Niepełnosprawność w liczbach
Ostatnie pełne dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w Polsce pochodzą
z Narodowego Spisu Powszechnego 2002. Według jego wyników w 2002 roku liczba osób
niepełnosprawnych ogółem wynosiła blisko 5,5 mln, w tym około 4,5 mln posiadało prawne
potwierdzenie faktu niepełnosprawności, a 4,3 mln były to osoby w wieku 15 lat i więcej.
Według wyników kwartalnego reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej
Ludności (BAEL) prowadzonego przez GUS liczba tych ostatnich od tego czasu
systematycznie spadała i w 2008 roku wyniosła około 3,7 mln osób. Oznacza to, że 11,8%
ludności w wieku 15 lat i więcej posiada prawne orzeczenie niepełnosprawności. W 2008
roku liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym wynosiła około 2,2 mln
i stanowiła 9,3% ludności w tym wieku.
Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia układu krążenia, narządów
ruchu oraz schorzenia neurologiczne. Relatywnie niższy udział procentowy osób z
uszkodzeniami narządu wzroku i słuchu, z chorobą psychiczną i upośledzeniem umysłowym
w zbiorowości osób niepełnosprawnych dotyczy jednak tysięcy osób o obniżonej sprawności
w codziennym funkcjonowaniu, a zatem i wymagających szczególnego podejścia w edukacji,
na rynku pracy i w życiu codziennym.
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W 2008 r. 26,9% osób w wieku 15 lat i więcej miało orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), 38,1% tych osób posiadało orzeczenie o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) a 35,0% - orzeczenie o lekkim
stopniu niepełnosprawności (lub równoważne). Wśród osób niepełnosprawnych w wieku
produkcyjnym odsetek osób ze znaczną niepełnosprawnością jest znacznie mniejszy, przy
wyraźnie wyższym odsetku osób z niepełnosprawnością lekką (odsetki wynoszą
odpowiednio: 18,7%, 39,8% i 41,5%).
Sytuacja społeczno-ekonomiczna poszczególnych grup ludności, w tym osób
niepełnosprawnych, jest pochodną ich sytuacji na rynku pracy. Wyniki Badania Aktywności
Ekonomicznej Ludności Polski wskazują na znaczną poprawę sytuacji na rynku pracy w
ciągu trzech ostatnich lat, a zwłaszcza w 2008 roku. Nastąpił wzrost wskaźnika zatrudnienia i
spadek stopy bezrobocia. I choć sytuacja osób niepełnosprawnych nadal jest znacznie
trudniejsza od sytuacji osób sprawnych, należy odnotować korzystne zmiany.
W 2008 aktywnych zawodowo było 15,6% osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej,
a 23,9% w wieku produkcyjnym. Dla porównania współczynnik aktywności zawodowej osób
sprawnych w wieku 15 lat i więcej wynosił 59,4%, a w wieku produkcyjnym 74,7%.
Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych dla osób w wieku 15 lat i więcej w 2008 r.
wynosiła 12,3% a dla osób w wieku produkcyjnym 13,1%. W stosunku do ubiegłego roku
stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym obniżyła się o 1,0 pkt.
proc. (osób sprawnych – o 2,6 pkt. proc.). Stopa bezrobocia osób sprawnych w wieku 15 lat i
więcej wynosiła 6,9%, w wieku produkcyjnym – 7,0%. W listopadzie i grudniu 2008 r. w
powiatowych urzędach pracy odnotowano wzrost liczby osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako bezrobotne. W grudniu 2008 r. ich liczba wynosiła 73.112 i była
wyższa o 5,8 tys. niż w grudniu 2007 r. Jednak głównym problemem nie jest bezrobocie osób
niepełnosprawnych, lecz ich wysoka bierność zawodowa, szczególnie istotna w przypadku
osób w wieku produkcyjnym. Liczba osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy
niepozostające w zatrudnieniu była o 1,6 tys. niższa niż w roku ubiegłym i wynosiła 23.465
osób.
Większość osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy i jest to niestety zjawisko
obserwowane od wielu lat, dotyczące także osób w wieku produkcyjnym. Dlatego wciąż
podejmowane są działania ustawowe, wspierające aktywizację zawodową osób
niepełnosprawnych.

- 35 -

2.3.

Edukacja i sport

Na terenie miasta funkcjonuje sieć przedszkoli i szkół działających na różnych
poziomach nauczania oraz posiadających bogatą ofertę edukacyjną. Są to:

Przedszkola:


Publiczne Przedszkole nr 2 ul. Getta Żydowskiego 17



Publiczne Przedszkole nr 3 ul. Szadkowska 22a



Publiczne Przedszkole nr 4 ul. Żeromskiego 6



Publiczne Przedszkole nr 5 ul. Zielona 12



Publiczne Przedszkole nr 6 ul. Żytnia 19/23 (z oddziałem integracyjnym)



Publiczne Przedszkole nr 7 ul. Kałużewskiego 1d



Publiczne Przedszkole nr 9 ul. Baczyńskiego 11



Publiczne Przedszkole nr 10 ul. Zielona 47



Publiczne Przedszkole nr 11 ul. Sieradzka 7

Szkoły podstawowe:


Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Spacerowa 90



Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika, ul. Złota 67,



Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wł. Broniewskiego, ul. Wodna 32,



Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II, ul. Kilińskiego 27,
(z oddziałami integracyjnymi)



Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Zielona 46a,



Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 2/4,



Szkoła Podstawowa nr 13, ul. 1 Maja 27,

Gimnazja:


Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Parkowa 5,



Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Łaska 84,



Publiczne Gimnazjum nr 3 im. św. M. M. Kolbego, ul. 1 Maja 27,



Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Stefana Prawdzic Złotnickiego, ul. Kilińskiego 27,
(z oddziałem integracyjnym)



Publiczne Gimnazjum nr 5, ul. Wileńska 3,
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Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie
z obowiązującymi programami nauczania, realizując jednocześnie liczne zadania dodatkowe
w zakresie upowszechniania kultury, sportu, edukacji ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej,
integracji europejskiej, integracji osób niepełnosprawnych, turystyki. W wielu placówkach
działają świetlice socjoterapeutyczne, świetlice szkolne, stołówki. Szkoły organizują liczne
imprezy okolicznościowe, konkursy, wyjazdy na wycieczki, ( w tym tzw. „zielone szkoły”)
oraz do kin i do teatrów.
Realizowane są niezbędne inwestycje oraz prace remontowe placówek oświatowych,
jak: termomodernizacje budynków, wymiana okien, naprawy dachów, modernizacje zapleczy
kuchennych, remonty klasopracowni, świetlic. W większości szkół funkcjonujące tam sale
gimnastyczne nie pozwalają na sprawną realizację programu nauczania wychowania
fizycznego. Niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na tworzenie nowoczesnych
miejsc uprawiania sportu przez uczniów, w tym także boisk, oraz występowanie o środki
zewnętrzne. Z racji szybkiego postępu związanego z informatyzacją społeczeństwa, rozwojem
technologii informatycznych niezbędne jest stałe powiększanie komputerowego zasobu
sprzętowego szkół i upowszechnianie dostępu do Internetu, wspomaganie procesu
dydaktycznego technikami multimedialnymi.
Oprócz szkół podległych samorządowi Miasta Zduńska Wola działają tu także
następujące placówki oświatowe:
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, ul. Dąbrowskiego 6,
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6,
Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica, ul. Łaska 61,
Zespół Szkół w Zduńskiej Woli im. K Kałużewskiego i J. Sylli, ul. Okrzei 11,
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach,
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego,
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5,
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych,
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrońców Westerplatte, ul. Żeromskiego 10,
Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro, ul. Sieradzka 29,
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Al. Kościuszki 3,
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Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej, (Przedszkole Specjalne,
Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne) ul. Zielona 59,
Policealne Studium Ekonomiczno-Administracyjno-Prawne, ul. Żeromskiego 10,
Punkt Zamiejscowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej
w Zduńskiej Woli, ul. Okrzei 11,
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Żeromskiego 10,
Wyższe Seminarium Duchowne Księży Orionistów ul. Łaska 88,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 3a,
Bursa Szkolna, ul. Okrzei 11,
Zespół Szkół Doktora Piontka, ul Opiesińska 8,
Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, ul Piwna 8,
Ośrodek Kształcenia Kursowego „Glob”, ul. Królewska 8,
Od 1 października 2007 r. uruchomiony został wydział zamiejscowy Społecznej Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania zlokalizowany przy Publicznym Gimnazjum Nr 5
przy ul. Wileńskiej 3. Kierunki studiów: filologia angielska, zarządzanie i marketing,
informatyka.
W tym samym czasie swoją działalność rozpoczął Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Zduńskiej Woli - popularna w Europie forma dokształcania się i spędzania wolnego czasu
dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Ofertę szkół ponadpodstawowych działających w mieście należy uznać za bogatą.
Korzystne jest także lokowanie na terenie miasta zamiejscowych placówek szkół wyższych,
co obniża koszty kształcenia związane z dojazdami i zakwaterowaniem. Podana powyżej lista
nie uwzględnia szkół wieczorowych i zaocznych uzupełniających ofertę edukacyjną na
terenie miasta. W związku z ogólnym, niższym niż w innych krajach UE, poziomem
wykształcenia społeczeństwa – widoczna jest potrzeba rozwoju kształcenia ustawicznego dla
osób dorosłych i pracujących oraz ciągłego dostosowywania proponowanych kierunków
kształcenia do zmiennych potrzeb rynku pracy.
Miasto Zduńska Wola posiada bogate tradycje w upowszechnianiu i kultywowaniu
sportu. W mieście funkcjonują dwa baseny: odkryty kompleks basenów na terenie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "RELAKS" przy ul. Kobusiewicza 2-36 oraz basen
kryty w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Kilińskiego 27. Na terenie MOSiR "RELAKS"
znajdują się korty tenisowe asfaltowe i ceglane oraz wypożyczalnia sprzętu turystycznego.
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Zimą teren kortów asfaltowych jest przystosowywany sezonowo na potrzeby lodowiska.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "RELAKS" jest organizatorem imprez sportowych,
rekreacyjnych, turystycznych, integracyjnych. Na jego terenie prócz odkrytych basenów
kąpielowych i kortów tenisowych znajduje się boisko wielozadaniowe, camping kat. II,
kawiarnia "Relaks", wypożyczalnia sprzętu sportowo-rekreacyjnego. W skład Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji "RELAKS" wchodzą obiekty znajdujące się przy ul. Łaskiej 90:
boisko do gier z bieżnią i urządzeniami lekkoatletycznymi, dwa boiska treningowe, siłownia,
strzelnica sportowa oraz boisko sportowe przy ul. Okrzei 1. Na terenie miasta znajdują się
także boiska sportowe Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Dolnej 41,
Stadion KS "OLIMPIA" przy ul. Okrzei 1, boiska funkcjonujące przy szkołach oraz dwa
wielofunkcyjne ogólnodostępne boiska na terenie oś. Południe i przy ul. Świerkowej.
Przy Szkole Podstawowej nr 6 ul. Złota 67 funkcjonuje największa w mieście hala
sportowa wykorzystywana do zajęć wychowania fizycznego, rozgrywek siatkarskich, piłki
halowej, koszykówki oraz imprez o charakterze targowo-wystawienniczym i rekreacyjnym,
wspaniała sala przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Wodnej 32 oraz Państwowym Liceum
Sztuk Plastycznych przy ul. Sieradzkiej 29.
W mieście działają kluby sportowe, takie jak: "POGOŃ-EKOLOG" przy
ul. Łaskiej 90, biorący udział w rozgrywkach piłki nożnej (IV ligi Makroregionu Centralnego,
ligi juniorów Makroregionu Centralnego); KS "RESURSA" przy ul. Dolnej 41 prowadzący
sekcje: lekkiej atletyki i sportu dla niepełnosprawnych; Kolejowy Klub Sportowy
"OLIMPIA" działający przy ul. Okrzei 1, biorący udział w rozgrywkach piłki nożnej klasy
okręgowej seniorów. Parafialny Kub Sportowy "OPOKA" (ul. Łaska 88) prowadzi sekcje:
piłki nożnej, szachów, tenisa stołowego, turystyki rowerowej i górskiej. Międzyszkolny Klub
Sportowy przy ul. Dolnej 41 prowadzi sekcje sportowe: piłki siatkowej, piłki nożnej oraz
lekkiej atletyki. W jego ramach działają sekcje sportowe: piłki nożnej (klasa okręgowa
seniorów, liga międzywojewódzka juniorów, liga międzyokręgowa juniorów młodszych,
klasa

okręgowa

juniorów),

lekkiej

atletyki,

piłki

siatkowej.

Środowisko

osób

niepełnosprawnych aktywizuje na rzecz sportu, rekreacji i rehabilitacji Integracyjny Klub
Sportowy START z/s przy ul. Łaskiej 90.
Miasto posiada też tradycje w upowszechnianiu dyscyplin związanych ze sztukami
walki. Klub Karate Tradycyjnego i Klub Karate KYOKUSHIN prowadzą zajęcia dla dzieci,
młodzieży i dorosłych organizując zawody o zasięgu powiatowym i wojewódzkim.
W Zduńskiej Woli działa też Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej z/s przy
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ul. Kobusiewicza 2, prowadzące rozgrywki Miejskich Lig TKKF i organizujące imprezy
rekreacyjno-sportowe. Sport jest także domeną działalności innych stowarzyszeń takich jak:
Stowarzyszenie Sportu i Profilaktyki Zdrowotnej "SPORT i ZDROWIE" (ul. Dolna 41)
promującego aktywny wypoczynek i styl zdrowego życia; Zduńskowolski Szkolny Związek
Sportowy (ul. Dolna 41), który propaguje aktywność fizyczną dzieci i młodzieży
uczęszczającą do zduńskowolskich szkół – organizuje dla nich zawody sportowe;
Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów (ul. Łaska 90) promuje wyścigi kolarskie
i wypoczynek na dwóch kółkach. Kreuje warunki do uprawiania kolarstwa szosowego,
torowego, przełajowego, górskiego i triathlonu (współorganizuje Międzynarodowy Wyścig
Kolarski po Ziemi Łaskiej i Sieradzkiej). Zadania w zakresie upowszechniania sportu wśród
dzieci i młodzieży prowadzą także: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „PARK” przy
ul. Parkowej 5 – prowadzi szkolenie w zakresie lekkiej atletyki o zasięgu ogólnopolskim;
Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” przy ul. Wileńskiej – prowadzi szkolenie w piłce
siatkowej chłopców – drużyna uczestniczy w rozgrywkach ligowych organizowanych przez
Okręgowy Związek Piłki Siatkowej w Łodzi. Stowarzyszenie Piłki Siatkowej oraz
Młodzieżowy Klub Piłki Siatkowej, które nawiązując do dawnych lokalnych siatkarskich
tradycji, prowadzi drużynę piłki siatkowej. Zadania w zakresie upowszechniania sportu wśród
dzieci i młodzieży prowadzą także Uczniowskie Kluby Sportowe: PARK, SIÓDEMKA,
MŁODZIK. Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego LOK SOKÓŁ prowadzi zajęcia dla
amatorów oraz szkolenia zawodników w zakresie strzelectwa sportowego, organizuje zawody
i imprezy sportowe. Działalność w zakresie organizowania wędkarstwa, rekreacji i sportu
wędkarskiego oraz ochrony przyrody prowadzi Polski Związek Wędkarstwa Koło
ZDUŃSKA WOLA – MIASTO z/s Plac Wolności 24.
W

zakresie

upowszechniania

sportu

znaczący jest

od

lat

udział

miasta

we współfinansowaniu działalności klubów, stowarzyszeń i organizacji poprzez zlecanie
do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej. Dalszy rozwój sportu będzie wymagał
inwestycji
w infrastrukturę stadionów, hal, boisk, basenów, lodowiska, w zakupy sprzętu oraz programy
propagujące wychowanie przez sport, wypoczynek i zdrowy styl życia. Ponieważ kluby
sportowe otrzymują środki publiczne na realizację określonych zadań zleconych, niezbędna
jest pomoc sponsorów, z uwagi na ponoszenie bardzo wysokich kosztów związanych
z treningami i szkoleniem zawodników, a także utrzymywania drużyn biorących udział
w rozgrywkach sportowych.
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2.4.

Bezpieczeństwo publiczne

Miasto jest siedzibą Komendy Powiatowej Policji realizującej ustawowe zadania
w zakresie prewencji i wykrywania przestępstw. Realizowany jest tu program „Bezpieczny
Powiat” mający na celu poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Zduńskiej
Woli i całego powiatu zduńskowolskiego.
Przestępczość jest jednym z tych zjawisk społecznych, które odciskają dotkliwe piętno
na funkcjonowaniu lokalnej społeczności. Jest to margines życia społecznego, intensywność
zdarzeń oraz częstotliwość, z jaką występują, mogą wpływać na formowanie się postaw i
zachowań ludzi tworzących społeczność miasta.
Przestępczość w latach 2007-2008
Wyszczególnienie

Rok 2007 – przestępstwa
stwierdzone

Rok 2008 - przestępstwa
stwierdzone

Przestępstwa ogółem

1 738

1 762

Przestępstwa kryminalne

1 075

991

Przestępstwa przeciwko mieniu

757

701

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

58

50

Czyny karalne popełnione przez nieletnich

139

166

Przestępstwa przeciwko rodzinie

519

560

Przestępstwa narkotykowe

54

58

410

401

Inne ( wskazać jakie ) pijani
kierowcy/samochody/rowery/
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Wyszczególnienie

Rok 2007 – przestępstwa
wykryte

Rok 2008 - przestępstwa
wykryte

1 241

1 289

Przestępstwa kryminalne

596

536

Przestępstwa przeciwko mieniu

322

284

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

51

46

Czyny karalne popełnione przez nieletnich

139

166

Przestępstwa przeciwko rodzinie

59

43

Przestępstwa narkotykowe

52

57

410

401

Przestępstwa ogółem

Inne ( wskazać jakie ) pijani
kierowcy/samochody/rowery/

Zdarzenia drogowe na terenie powiatu zduńskowolskiego
w latach 2007-2008
2007

2008

Wypadki

69

88

Kolizje

781

797

Zabici

10

15

Ranni

75

100

Sprawozdanie z interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie w okresie
od 01.01.2007 r. do 21.12.2007 r. KPP w Zduńskiej Woli
1. Liczba przeprowadzonych interwencji domowych ( ogółem ) – 1201
w tym: dotyczących przemocy w rodzinie ( procedura NK ) – 33
2. Interwencje dotyczące przemocy w rodzinie:
miejsce interwencji – miasto – 25
wieś - 8
3. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem – 50
w tym : kobiety - 34
mężczyźni – 0
małoletni do ukończenia lat 13 – 12
małoletni od 13 do 18 lat - 4
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4. Liczba sprawców przemocy domowej ogółem – 28
w tym: kobiety - 0
mężczyźni – 28
nieletni – 0
5. Liczba sprawców przemocy domowej zatrzymanych ogółem – 7
w tym: kobiety – 0
mężczyźni – 6
nieletni – 1
6. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu – 17
kobiety – 0
mężczyźni – 17
nieletni – 0
w tym przewiezionych do izby wytrzeźwień – 0
kobiety – 0
mężczyźni – 0
nieletni – 0
przewiezionych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych do
wytrzeźwienia – 6
kobiety – 0
mężczyźni – 6
nieletni – 0
7. Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej – 1
pokrzywdzony ( a ) – 1
sprawca – 0
8. Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placówki, oddanych pod opiekę
osoby spokrewnionej - 0
9. Liczba postępowań przygotowawczych dotyczących przemocy domowej,
w których była prowadzona procedura „Niebieskiej Karty” – 1
wszczętych
Z art. 207
K.K.

Znęcanie się fizyczne lub
psychiczne nad osobą najbliższą
lub nad inną osobą pozostającą w
stałym lub przemijającym
stosunku zależności od sprawcy
albo nad małoletnim lub osobą
nieporadną ze względu na jej stan
psychiczny lub fizyczny
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13

stwierdzonych

17

zakończonych

15

10. Liczba informacji przesłanych do:
* ośrodków pomocy społecznej – 14
* gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 17
* placówek służby zdrowia – 0
* placówek szkolno – wychowawczych – 0
* organizacji pozarządowych – 10
* innych – 27
Razem 78

Sprawozdanie z interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie w okresie
od 01.01.2008 r. do 21.12.2008 r. KPP w Zduńskiej Woli
1. Liczba przeprowadzonych interwencji domowych ( ogółem ) – 1308w tym:
dotyczących przemocy w rodzinie ( procedura NK ) – 58
2. Interwencje dotyczące przemocy w rodzinie:
miejsce interwencji – miasto – 42
wieś - 16
3. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem – 94
w tym : kobiety - 66
mężczyźni – 1
małoletni do ukończenia lat 13 – 14
małoletni od 13 do 18 lat - 13
4. Liczba sprawców przemocy domowej ogółem – 59
w tym: kobiety - 0
mężczyźni – 259
nieletni – 0
5. Liczba sprawców przemocy domowej zatrzymanych ogółem – 7
w tym: kobiety – 0
mężczyźni – 7
nieletni – 0
6. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu – 41
kobiety – 0
mężczyźni – 0
nieletni – 0
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w tym przewiezionych do izby wytrzeźwień – 0
kobiety – 0
mężczyźni – 0
nieletni – 0
przewiezionych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych do
wytrzeźwienia – 7
kobiety – 0
mężczyźni – 7
nieletni – 0
7. Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej – 0
pokrzywdzony ( a ) – 0
sprawca – 0
8. Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placówki, oddanych pod opiekę
osoby spokrewnionej - 0
9. Liczba postępowań przygotowawczych dotyczących przemocy domowej,
w których była prowadzona procedura „Niebieskiej Karty” – 12
wszczętych
Z art. 207
K.K.

Znęcanie się fizyczne lub
psychiczne nad osobą najbliższą
lub nad inną osobą pozostającą w
stałym lub przemijającym
stosunku zależności od sprawcy
albo nad małoletnim lub osobą
nieporadną ze względu na jej stan
psychiczny lub fizyczny

28

stwierdzonych

18

zakończonych

23

10. Liczba informacji przesłanych do:
* ośrodków pomocy społecznej – 47
* gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 26
* placówek służby zdrowia – 0
* placówek szkolno – wychowawczych – 0
* organizacji pozarządowych – 8
* innych – 68
Razem 149
DZIAŁANIA Z ZAKRESUPREWENCJI KRYMINALNEJ NA TERENIE POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 R.
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Działania z zakresu prewencji kryminalnej realizowane są w ramach programu
„Bezpieczny Powiat Zduńskowolski 2007-2010”, na który składają się trzy programy
cząstkowe, tj. „Bezpieczne Miejsce Zamieszkania”, „Bezpieczna Szkoła”, „Bezpieczna
Firma”. Program ten został przyjęty uchwała Rady Powiatu Zduńskowolskiego. W jego
wdrażaniu w życie uczestniczy wiele podmiotów z naszego terenu, w tym powiatowe,
miejskie i gminne władze samorządowe i administracyjne, Policja, Państwowa Straż Pożarna,
Straż Miejska w Zduńskiej Woli, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, placówki
oświatowo – wychowawcze, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, agencje ochrony
mienia i osób, specjalistyczne poradnie, samorządy mieszkańców poszczególnych osiedli,
instytucje kościelne, środki masowego przekazu, osoby fizyczne.
W ramach programu „Bezpieczne Miejsce Zamieszkania” zrealizowano w 2007 r.
następujące przedsięwzięcia:
1. Kontynuowane były wspólne patrole prewencyjne funkcjonariuszy KPP
i Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli.
2. Kontynuowano realizację wspólnych patroli prewencyjnych funkcjonariuszy
KPP i funkcjonariuszy SOK ( dwa razy w tygodniu na terenie dzielnicy
Karsznice w Zduńskiej Woli i raz w miesiącu patrol wahadłowy w pociągu na
trasie Zduńska Woal – Łódź ).
3. Prowadzono szeroką akcję informacyjno – propagandową na temat programu
„Bezpieczny Powiat Zduńskowolski 2007-2010” wśród jak najszerszego kręgu
społeczeństwa ( informacje w prasie lokalnej, telewizji osiedlowej, lokalnym
radiu ) zmierzającą do podniesienia i kształtowania wśród mieszkańców
świadomości prawnej oraz norm i zasad współżycia społecznego, informującą
o zagrożeniach na danym terenie i sposobach ich unikania oraz bezpiecznego
zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, wskazująca na
potrzebę współdziałania lokalnej społeczności z Policją w celu ograniczenia
przestępczości.
4. Funkcjonariusze KPP w Zduńskiej Woli ( dzielnicowi i kierownik rewiru )
w tym wspólnie z władzami samorządowymi odbywali w 2007 r. spotkania ze
społeczeństwem, podczas których omawiano stan bezpieczeństwa i porządku
publicznego na zamieszkałym terenie.
5. Wspólnie ze strażą miejską i firmami ochroniarskimi zabezpieczano
prewencyjnie imprezy sportowe i rekreacyjne.
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6. Dzielnicowi KPP w Zduńskiej Woli odbyli spotkania prewencyjne
z kierownictwem ogródków działkowych na terenie Zduńskiej Woli
( działkowiczom rozdano stosowne ulotki prewencyjne ).
7. Funkcjonariusze prewencji i ruchu drogowego KPP w Zduńskiej Woli w
ramach akcji „Bądź widoczny na drodze” rozdawali rowerzystom z terenu
powiatu opaski odblaskowe.
8. Wykorzystano system miejskiego monitoringu wizyjnego do kontroli
najbardziej zagrożonych miejsc na terenie Zduńskiej Woli.
9. Funkcjonariusze prewencji wspólnie z przedstawicielami komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzili kontrolę obiektów
handlowych prowadzących obrót alkoholem pod kątem przestrzegania ustawy
o wychowaniu w trzeźwości. Właścicielom obiektów i sprzedawcom
rozdawano stosowne ulotki prewencyjne.
10. Dzielnicowi KPP w Zduńskiej Woli i funkcjonariusze Straży Miejskiej w
Zduńskiej Woli prowadzili w okresie świątecznym kontrolę sprzedaży
materiałów pirotechnicznych.
W ramach programu „Bezpieczna Firma” zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Funkcjonariusze prewencji prowadzili systematyczna kontrolę wszystkich
obiektów handlowych, produkcyjnych pod kątem zabezpieczenia
technicznego i osobowego przed włamaniami i kradzieżami, z
jednoczesnym instruktażem na temat możliwości wprowadzenia
nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie. Dzięki temu coraz więcej wyżej
wymienionych podmiotów zakłada nowoczesne systemy alarmowe w tym
również monitoring wizyjny.
2. Prowadzili z właścicielami i wymienionych obiektów rozmowy
prewencyjne na temat poprawności i właściwych zachowań w sytuacji
kontaktu z przestępstwem i przestępcami ( m. in. sprawca ewentualnych
wymuszeń haraczy, napadów z bronią ).
W 2007 roku w ramach programu „Bezpieczna Szkoła” zrealizowano niżej
wymienione przedsięwzięcia prewencyjne:
1. Skierowano 164 informacje i postępowania przygotowawcze do SRiN
( w 2006 r. 132 ).
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2. Odbyto 239 spotkań prewencyjnych z młodzieżą szkolną ( w 2006 r.
306 ).
3. Odbyto 15 spotkań prewencyjnych z rodzicami nieletnich ( w 2006 r. 7
spotkań ).
4. Odbyto 18 spotkań z kadra pedagogiczną ( w 2006 roku 25 spotkań ).
5. Skierowano do dyrekcji szkół 90 informacji prewencyjnych dot.
uczniów ( w 2006 r. 61 ).
6. Ujawniono po raz pierwszy 20 nieletnich zagrożonych demoralizacją
oraz 63 nieletnich sprawców czynów karalnych.
7. Przeprowadzono 108 rozmów prewencyjnych z nieletnimi i 75 rozmów
prewencyjnych z rodzicami nieletnich.
8. Skierowano do rodziców 18 zawiadomień o przebywaniu ich dzieci w
porze nocnej bez opieki w miejscach zagrażających ich
bezpieczeństwu.
9. W pierwszym kwartale 2007 r. przeprowadzono akcje prewencyjne pn.
„Bezpieczne Ferie 2007”, oraz „Dzień Wagarowicza” ( stosowne
sprawozdania przesłano do KWP Łódź ).
10. W dniu 17.05.2007 r. przeprowadzono finał powiatowy „Konkursu
sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie” dla uczniów klas I
szkół podstawowych.
11. W maju 2007 r. funkcjonariusze prewencji KPP w Zduńskiej Woli brali
udział w organizacji V Powiatowych Dni Sportu w m. Rębieskie,
gmina Zduńska Wola.
12. W czerwcu 2007 r. funkcjonariusze prewencji KPP w Zduńskiej Woli
brali udział w organizacji tzw. „Pikników Rodzinnych” w szkołach
podstawowych na terenie Zduńskiej Woli oraz w przedszkolu w
Tymienicach.
13. W szkołach podstawowych i gimnazjalnych powiatu
zduńskowolskiego przeprowadzono „Turniej Wiedzy o
Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”.
14. Funkcjonariusze KPP w Zduńskiej Woli brali aktywny udział
w realizacji akcji prewencyjnej „Bezpieczne Wakacje 2007” oraz
„Bezpieczna Droga do Szkoły” ( sprawozdania przesłano do KWP
Łódź ).
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15. W ramach współpracy z miejscowymi środkami masowego przekazu
policjanci naszej jednostki propagowali w „Dzienniku Łódzkim” i
innych gazetach, telewizji kablowej „ZW Media” oraz stacjo radiowej
„Nasze Radio” bezpieczne zachowania dzieci i młodzieży w okresie
wakacji oraz we wrześniu 2007 r. po rozpoczęciu nowego roku
szkolnego. Ponadto podczas spotkań prewencyjnych w szkołach
policjanci kolportowali wśród uczniów materiały prewencyjne na ten
temat.
16. Prowadzono działania prewencyjne ukierunkowane na zatrzymywanie
młodzieży będącej w stanie po spożyciu alkoholu, środkach
odurzających oraz na wagarach.
17. W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie
i w okolicach placówek szkolnych powiatu zduńskowolskiego podjęto
m. in. następujące działania:
- kontynuowano ścisłą współpracę policjantów naszej jednostki z
kierownictwem placówek oświatowo – wychowawczych w oparciu o
wspólnie wypracowane procedury postępowania kadry pedagogicznej
w przypadku pojawienia się symptomów zagrożenia dla
bezpieczeństwa uczniów i obiektów szkolnych,
- w uzgodnieniu z policjantami naszej jednostki kierownictwo
placówek oświatowo - wychowawczych podjęło działania mające na
celu uniemożliwienie przedostania się na teren obiektów szkolnych
osób z nimi niezwiązanych ( w większości szkół wprowadzony jest
monitoring wizyjny, identyfikatory dla uczniów, automatycznie
zamykane drzwi wejściowe i dyżury pracowników szkół ),
- policjanci ogniwa patrolowo – interwencyjnego oraz dzielnicowi
wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej otrzymali zadania
systematycznego patrolowania okolic placówek oświatowo –
wychowawczych oraz podejmowania stosownych działań w przypadku
ujawnienia wzbudzających podejrzenie osób, pojazdów , czy też
przedmiotów,
- policjanci jednostki, a w szczególności funkcjonariusze służby
kryminalnej otrzymali zadanie podjęcia stosownych czynności
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operacyjno – rozpoznawczych w celu bieżącego monitorowania
przedmiotowego zagrożenia.
18. W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie
powiatu zduńskowolskiego funkcjonariusze KPP w Zduńskiej Woli
przekazali placówkom szkolnym kilkaset elementów odblaskowych
oraz zestawów oświetlenia rowerowego.
19. Od stycznia do maja 2007 r. funkcjonariusz Zespołu ds. Nieletnich i
Patologii KPP w Zduńskiej Woli wspólnie z wizytatorem Kuratorium
Oświaty w Łodzi oraz przedstawicielami organów prowadzących brał
udział w przeglądzie i ocenie szkól na terenie powiatu
zduńskowolskiego pod katem bezpieczeństwa i przeciwdziałania
agresji.

DZIAŁANIA Z ZAKRESUPREWENCJI KRYMINALNEJ NA TERENIE POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2008 R.
Działania z zakresu prewencji kryminalnej realizowane są w ramach programu „Bezpieczny
Powiat Zduńskowolski 2007-2010”, na który składają się trzy programy cząstkowe, tj.
„Bezpieczne Miejsce Zamieszkania”, „Bezpieczna Szkoła”, „Bezpieczna Firma”. Program ten
został przyjęty uchwała Rady Powiatu Zduńskowolskiego. W jego wdrażaniu w życie
uczestniczy wiele podmiotów z naszego terenu, w tym powiatowe, miejskie i gminne władze
samorządowe i administracyjne, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska w
Zduńskiej Woli, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, placówki oświatowo –
wychowawcze, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, agencje ochrony mienia i osób,
specjalistyczne poradnie, samorządy mieszkańców poszczególnych osiedli, instytucje
kościelne, środki masowego przekazu, osoby fizyczne.
W ramach programu „Bezpieczne Miejsce Zamieszkania” zrealizowano w 2008 r.
następujące przedsięwzięcia:
1. Kontynuowane były wspólne patrole prewencyjne funkcjonariuszy KPP
i Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli.
2. Kontynuowano realizację wspólnych patroli prewencyjnych funkcjonariuszy
KPP i funkcjonariuszy SOK ( dwa razy w tygodniu na terenie dzielnicy
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Karsznice w Zduńskiej Woli i raz w miesiącu patrol wahadłowy w pociągu na
trasie Zduńska Woal – Łódź ).
3. Prowadzono szeroką akcję informacyjno – propagandową na temat programu
„Bezpieczny Powiat Zduńskowolski 2007-2010” wśród jak najszerszego kręgu
społeczeństwa ( informacje w prasie lokalnej, telewizji osiedlowej, lokalnym
radiu ) zmierzającą do podniesienia i kształtowania wśród mieszkańców
świadomości prawnej oraz norm i zasad współżycia społecznego, informującą
o zagrożeniach na danym terenie i sposobach ich unikania oraz bezpiecznego
zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, wskazująca na
potrzebę współdziałania lokalnej społeczności z Policją w celu ograniczenia
przestępczości.
4. Funkcjonariusze KPP w Zduńskiej Woli ( dzielnicowi i kierownik rewiru )
w tym wspólnie z władzami samorządowymi odbywali w 2008 r. spotkania ze
społeczeństwem, podczas których omawiano stan bezpieczeństwa i porządku
publicznego na zamieszkałym terenie.
5. Wspólnie ze strażą miejską i firmami ochroniarskimi zabezpieczano
prewencyjnie imprezy sportowe i rekreacyjne.
6. W dniu 17.06.2008 r. funkcjonariusze KPP w Zduńskiej Woli brali udział w
zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum opieki
Socjalnej we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Zduńskiej Woli konferencji pn. „Rodzina bez przemocy”.
7. Dzielnicowi KPP w zduńskiej Woli prowadzili na bieżąco współpracę z
działającymi na naszym terenie klubami abstynenckimi ( „Wola”, „Rodzina”,
„Rzemieślnik”, „Zwrotnica” ).
8. W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu
zduńskowolskiego funkcjonariusze KPP w Zduńskiej Woli przekazali
mieszkańcom powiatu kilkaset elementów odblaskowych oraz kamizelek
odblaskowych.
9. Wykorzystano system miejskiego monitoringu wizyjnego do kontroli
najbardziej zagrożonych miejsc na terenie Zduńskiej Woli.
10. Funkcjonariusze prewencji wspólnie z przedstawicielami komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzili kontrolę obiektów
handlowych prowadzących obrót alkoholem pod kątem przestrzegania ustawy
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o wychowaniu w trzeźwości. Właścicielom obiektów i sprzedawcom
rozdawano stosowne ulotki prewencyjne.
11. Dzielnicowi KPP w Zduńskiej Woli i funkcjonariusze Straży Miejskiej w
Zduńskiej Woli prowadzili w okresie świątecznym kontrolę sprzedaży
materiałów pirotechnicznych.
W ramach programu „Bezpieczna Firma” zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Funkcjonariusze prewencji prowadzili systematyczna kontrolę wszystkich
obiektów handlowych, produkcyjnych pod kątem zabezpieczenia
technicznego i osobowego przed włamaniami i kradzieżami, z
jednoczesnym instruktażem na temat możliwości wprowadzenia
nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie. Dzięki temu coraz więcej wyżej
wymienionych podmiotów zakłada nowoczesne systemy alarmowe w tym
również monitoring wizyjny.
2. Prowadzili z właścicielami i wymienionych obiektów rozmowy
prewencyjne na temat poprawności i właściwych zachowań w sytuacji
kontaktu z przestępstwem i przestępcami ( m. in. sprawca ewentualnych
wymuszeń haraczy, napadów z bronią ).
W 2008 roku w ramach programu „Bezpieczna Szkoła” zrealizowano niżej
wymienione przedsięwzięcia prewencyjne:
1. Skierowano 207 informacji i postępowań przygotowawczych do SRiN
( w 2007 r. 164 ).
2. Odbyto 267 spotkań prewencyjnych z młodzieżą szkolną ( w 2007 r.
239 ).
3. Odbyto 9 spotkań prewencyjnych z rodzicami nieletnich ( w 2007 r. 18
spotkań ).
4. Odbyto 3 spotkania z kadra pedagogiczną ( w 2007 roku 18 spotkań ).
5. Skierowano do dyrekcji szkół 46 informacji prewencyjnych dot.
uczniów ( w 2007 r. 90 ).
6. Ujawniono po raz pierwszy 41 nieletnich zagrożonych demoralizacją
oraz 63 nieletnich sprawców czynów karalnych.
7. Przeprowadzono 132 rozmowy prewencyjne z nieletnimi i 76 rozmów
prewencyjnych z rodzicami nieletnich.
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8. Skierowano do rodziców 6 zawiadomień o przebywaniu ich dzieci w
porze nocnej bez opieki w miejscach zagrażających ich
bezpieczeństwu.
9. W pierwszym kwartale 2008 r. przeprowadzono akcje prewencyjne pn.
„Bezpieczne Ferie 2008”, oraz „Dzień Wagarowicza”.
10. W dniu 13.03.2008 r. funkcjonariusze zespołu ds. nieletnich i patologii
brali udział w konferencji pod hasłem „Uczyć się, aby żyć”.
11. W dniu 18.03.2008 r. funkcjonariusze zespołu ds. nieletnich i patologii
brali udział w IX Targach Edukacyjnych dla Gimnzjalistów pod hasłem
„Być, ale kim być – oto jest pytanie”.
12. W środkach masowego przekazu oraz wśród młodzieży szkół powiatu
zduńskowolskiego propagowano ogólnopolską akcję pn. „Pilnuj
drinka”.
13. W maju 2008 r. funkcjonariusze zespołu ds. nieletnich i patologii brali
udział w Kampanii Społecznej pn. „Cała Polska czyta dzieciom”.
14. W dniu 15.05.2008 r. przeprowadzono finał powiatowy „Konkursu
sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie” dla uczniów klas
I szkół podstawowych.
15. W czerwcu 2008 r. funkcjonariusze prewencji KPP w Zduńskiej Woli
brali udział w organizacji tzw. „Pikników Rodzinnych” w szkołach
podstawowych na terenie Zduńskiej Woli.
16. W szkołach podstawowych i gimnazjalnych powiatu
zduńskowolskiego przeprowadzono „Turniej Wiedzy o
Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”.
17. Funkcjonariusze KPP w Zduńskiej Woli brali aktywny udział
w realizacji akcji prewencyjnej „Bezpieczne Wakacje 2008” oraz
„Bezpieczna Droga do Szkoły”.
18. W ramach współpracy z miejscowymi środkami masowego przekazu
policjanci naszej jednostki propagowali w „Dzienniku Łódzkim” i
innych gazetach, telewizji kablowej „ZW Media” oraz stacjo radiowej
„Nasze Radio” bezpieczne zachowania dzieci i młodzieży w okresie
wakacji oraz we wrześniu 2008 r. po rozpoczęciu nowego roku
szkolnego.

- 53 -

19. Prowadzono działania prewencyjne ukierunkowane na zatrzymywanie
młodzieży będącej w stanie po spożyciu alkoholu, środkach
odurzających oraz na wagarach, w tym przeprowadzono 9 akcji
prewencyjnych pn „Nielat”.
20. W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie
i w okolicach placówek szkolnych powiatu zduńskowolskiego podjęto
m. in. następujące działania:
- kontynuowano ścisłą współpracę policjantów naszej jednostki z
kierownictwem placówek oświatowo – wychowawczych w oparciu o
wspólnie wypracowane procedury postępowania kadry pedagogicznej
w przypadku pojawienia się symptomów zagrożenia dla
bezpieczeństwa uczniów i obiektów szkolnych,
- w uzgodnieniu z policjantami naszej jednostki kierownictwo
placówek oświatowo - wychowawczych podjęło działania mające na
celu uniemożliwienie przedostania się na teren obiektów szkolnych
osób z nimi niezwiązanych ( w większości szkół wprowadzony jest
monitoring wizyjny, identyfikatory dla uczniów, automatycznie
zamykane drzwi wejściowe i dyżury pracowników szkół ),
- policjanci ogniwa patrolowo – interwencyjnego oraz dzielnicowi
wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej otrzymali zadania
systematycznego patrolowania okolic placówek oświatowo –
wychowawczych oraz podejmowania stosownych działań w przypadku
ujawnienia wzbudzających podejrzenie osób, pojazdów , czy też
przedmiotów,
- policjanci jednostki, a w szczególności funkcjonariusze służby
kryminalnej otrzymali zadanie podjęcia stosownych czynności
operacyjno – rozpoznawczych w celu bieżącego monitorowania
przedmiotowego zagrożenia.
Przedstawione statystki obrazują nam w sposób pełny dynamikę przestępstw i
patologii społecznych na terenie powiatu zduńskowolskiego. Mimo dużego zaangażowania
policji jak również jednostek samorządowych w poprawę bezpieczeństwa nie zawsze udaje
się zapobiegać wszystkim przestępstwom jak i patologiom.
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Jeśli chodzi o przestępstwa drogowe i kolizję to ich nieznaczny wzrost jest
spowodowany brakiem odpowiedniej infrastruktury drogowej oraz znacznym wzrostem
liczby pojazdów na naszych drogach. Policjant nie zawsze może być tam gdzie dochodzi do
łamania przepisów ruchu drogowego. Nie jest możliwe, aby policjanta postawić na każdym
skrzyżowaniu w mieście lub na prostym odcinku drogi z miernikiem prędkości. Szkolenie
młodych kierowców ma również wiele do życzenia. Młodzi kierowcy każdego dnia zabijają
trzy osoby na drogach. W skali kraju powodują 40 % wypadków.
Dużą liczbę sprawców przestępstw stanowią osoby będące pod wpływem alkoholu, jeśli
chodzi o sprawy stosowania przemocy nałogowi alkoholicy. Problem leczenia odwykowego jest w
dalszym ciągu nieskuteczny. Nawet decyzja sądu o leczeniu przymusowym nie skutkuje efektywnym
leczeniem. Alkoholik jest doprowadzany do ośrodka leczenia przez policję, a następnego dnia
wychodzi bo odmawia dalszego leczenia.

Jeśli chodzi o przemoc w rodzinach jest ona coraz bardziej widoczna i ujawnianych
przypadków jest coraz więcej. Jednak wiele osób nie decyduje się na zgłoszenie przypadków
stosowania przemocy z uwagi na obawę opinii sąsiadów. Niejednokrotnie fakt jej stosowania
wychodzi na jaw bardzo późno, gdy dochodzi już do bicia, maltretowania. Ofiara wtedy
decyduje się na zawiadomienie policji lub innej instytucji. Procedury przeciwdziałania
przemocy obowiązujące w Polsce nie przewidują izolacji sprawcy od ofiary podczas trwania
postępowania przygotowawczego, do czasu zapadnięcia wyroku, co często prowadzi do
eskalacji konfliktu. Na pewno nakaz opuszczania miejsca zamieszkania przez sprawcę byłby
pomocnym środkiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego ofiarom.
Jeśli natomiast chodzi o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców najważniejsze to
poczucie bezpieczeństwa w obrębie ich miejsca zamieszkania, pracy, odpoczynku. Celowym
jest rozbudowanie monitoringu na terenie miasta, w szkołach, w miejscu wzmożonego ruchu i
użyteczności publicznej. Na pewno informacja o monitorowaniu danego miejsca wpłynie
pozytywnie na osoby przebywające tam i zwiększy poczucie bezpieczeństwa, a sprawców
przestępstw powstrzyma od działania.
Szczególnie monitoring pomaga w ustalaniu sprawców przestępstw najbardziej uciążliwych,
takich jak kradzieże, zniszczenia mienia, pobicia jak również kolizji drogowych na
parkingach.
Zastanowić należy się również nad sposobem karania i stosowania środków
zapobiegawczych wobec nieletnich sprawców przestępstw. Obecny stan nie zapewnia
odpowiedniego środka zapobiegawczego w celu właściwej resocjalizacji takiego przestępcy.
Stosowane metody nie mają wpływu na poprawę zachowania nieletnich, a umieszczanie
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nieletnich w ośrodkach wychowawczych i w zakładach poprawczych nie przynosi
pożądanego efektu. Wielokrotnie jest tak, że nieletni wychodząc na przepustkę popełnia
kolejne czyny karalne i nie wraca do swojej placówki.
Wydaje się że bardzo ważnym działaniem jest działanie wychowawcze, wychowanie
przez autorytety, które zachowały się w środowisku. Działanie wychowawcze nie tylko przez
szkołę, ale przez instytucje, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, na których zajęcia
młodzież chodzi z wielkim zaangażowaniem, jest mało wykorzystywane. Istotnym byłoby
ciągłe zwiększanie środków przekazywanych na działalność tych organizacji, które
wychowują dzieci i młodzież w celu zapewnienia różnych form atrakcyjnego spędzania
wolnego czasu. Ważne jest także przekazywanie środków finansowych na budowę oraz
naprawę obiektów i miejsc, z których mogłyby korzystać dzieci oraz młodzież. Inwestowanie
w takie obiekty zapewni, że spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież będzie na tych
obiektach kontrolowane i bezpieczne.
Zasadnym jest w dalszym ciągu przeprowadzanie działań i akcji prewencyjnych,
spotkań z zakresu działań profilaktyki antynarkotykowej i antyalkoholowej.
W chwili obecnej profilaktyka prowadzona przez instytucje powiatowe w tym Komendę
Powiatową Policji jest bardzo dobra i wpływa bezpośrednio na ilość przestępstw oraz
świadomość mieszkańców, którzy stali się ofiarami przestępstw. Prowadzone działania
informacyjne w szkołach, informacje zamieszczane na stronie internetowej komendy, w
lokalnych mediach również wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo mieszkańców.
Przestrzegają ich o aktualnie zaistniałych przestępstwach na terenie powiatu
zduńskowolskiego oraz informują, jak zachować się, gdy staną się ofiarami przestępstwa.
Informacja dotycząca postępowania wobec nieletnich w 2007 i 2008 r. ( dane
statystyczne Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Zespołu Kuratorskiej Służby
Sadowej Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli ).
2007 rok
ogółem
Wpłynęło

2008 rok

Demoralizacja

czyny
karalne

ogółem

Demoralizacja

Czyny
karalne

211

64

147

264

107

157

195

81

114

221

134

87

47

31

16

47

30

17

Orzeczono środki
wychowawcze
wobec osób
w tym nadzór
kuratora

- 56 -

2.5.

Kwestia osób bezrobotnych

Bezrobocie powoduje stałe obniżenie standardu życia wielu ludzi oraz rozszerzenie
obszaru patologii społecznej. Bezrobotnym, zgodnie z definicją ustawową jest osoba
pozostająca bez pracy, ale jednocześnie zdolna i gotowa do podjęcia pracy w pełnym
wymiarze czasu.
Bezrobocie, przyczyniając się do zubożenia materialnego, w bezpośredni sposób wpływa na
poziom życia. Rodzi negatywne skutki w postaci:
- dezintegracji rodziny
- zmniejszenia siły wsparcia emocjonalnego i solidarności pomiędzy członkami rodziny
- zwiększenie ryzyka patologii życia społecznego.
W najbardziej dramatycznej sytuacji są rodziny świadczeniobiorców pomocy społecznej.
Pogorszenie stanu funkcjonowania rodziny jest proporcjonalne do okresu pozostawania bez
pracy, co przejawia się problemami opiekuńczo – wychowawczymi, przemocą,
uzależnieniami. Może także prowadzić do rozpadu rodziny. W tych okolicznościach pojawia
się groźba przejęcia przez dzieci negatywnych wzorców osobowych, a w konsekwencji
dziedziczenie statusu bezrobotnego.
Wzrost liczby bezrobotnych świadczeniobiorców powoduje przyrost ilości zadań
z zakresu pomocy społecznej oraz konieczność dostosowania dotychczasowych form
działania do nowych potrzeb. Ponieważ możliwości budżetu państwa i samorządu lokalnego
są ograniczone, podstawowego znaczenia w pomocy w wychodzeniu z bezrobocia nabiera
praca socjalna, która przyjmuje zróżnicowane formy.
Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych to między innymi pomoc
w planowaniu nowych koncepcji życia zawodowego, rozbudzenie motywacji do działania
ukierunkowanego na zatrudnienie oraz technika kontraktu, co pozwala na uzależnienie
pomocy od aktywności bezrobotnego i rodziny.

Stan i struktura bezrobocia
Sytuację na lokalnym rynku pracy w ostatnich latach wyznaczały z jednej strony
problemy związane z ogólną złą sytuacją gospodarczą kraju i trwającymi restrukturyzacjami
dużych przedsiębiorstw, z drugiej zaś działania małych i średnich przedsiębiorstw starających
się o utrzymanie na rynku i własny rozwój.
Mimo aktywnej postawy wielu podmiotów gospodarczych przyczyną wzrostu bezrobocia
stała się recesja ekonomiczna, a także wprowadzenie nowych technologii ograniczających
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potrzebę użycia czynnika ludzkiego, niedostosowanie kwalifikacji osób poszukujących pracy
do

tych

technologii,

wspomniana

restrukturyzacja

przemysłu,

zmiany

w organizacji pracy. Obecnie w procesach produkcji większość stanowisk pracy zastępowana
jest przez pracę komputerów i maszyn. W związku z tym liczba miejsc pracy została znacznie
ograniczona.

Rynek pracy po 1 maja 2004 roku
Prawo do swobodnego podejmowania pracy przez Polaków we wszystkich obecnych
państwach członkowskich UE będzie wprowadzane stopniowo. Już od 1 maja 2004 r.
zniknęło wiele barier utrudniających podejmowanie pracy w państwach członkowskich.
Polacy, jako obywatele rozszerzonej UE już mogą wyjeżdżać do innych państw
członkowskich na podstawie ważnego dokumentu tożsamości bez konieczności uzyskania
wizy czy zezwolenia na pobyt i poszukiwać tam pracy osobiście. Wielu mieszkańców miasta
od lat żyje z zarobkowej pracy sezonowej na terenie Holandii, Niemiec, Szwecji
i innych krajów europejskich. Są to najczęściej prace sezonowe w rolnictwie, budownictwie
(mężczyźni) oraz jako pomoc domowa, opiekunka do dzieci i osób chorych, sprzątaczka
(kobiety). Coraz częściej odnotowuje się również migracje do Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Mimo braku oficjalnych danych zjawisko migracji zarobkowej jest stałym elementem
lokalnego rynku pracy. Często pozwala rozwiązywać to problemy socjalne rodzin, jednak
skutkować może w efekcie stałą migrację mieszkańców miasta.
Perspektywy popytu na pracę
Według informacji, które znalazły się w tomie VI publikacji Międzyresortowego Zespołu
do

Spraw

Prognozowania

Popytu

na

Pracę

„Powstawanie

nowych

zawodów

a prognozowanie popytu na pracę”, wzrostu dynamiki zapotrzebowania na pracę można
spodziewać się w następujących obszarach: informatyki, telekomunikacji, internetu
i technologii informacyjnych: informatycy, kierownicy działów informatyki, projektanci
i analitycy systemów komputerowych, programiści, inżynierowie i technicy elektronicy
i telekomunikacji, inżynierowie automatyki i robotyki, obszar biotechnologii, obszar ochrony
środowiska: technicy ochrony środowiska, inżynierowie inżynierii środowiska, ładowacze
zanieczyszczeń, obszar obsługi procesów integracji regionalnej, obszar nowoczesnych
operacji finansowych oraz elektronicznej bankowości i handlu elektronicznego: doradca
inwestycyjny, taksator nieruchomości, rzeczoznawcy i taksatorzy, obszar ochrony zdrowia
i opieki społecznej: farmaceuci, inspektorzy bezpieczeństwa pracy i jakości wyrobów i usług,
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kontrolerzy jakości wyrobów i usług, fizykoterapeuci i pokrewni, technicy medyczni,
pielęgniarki, obszar informacji, kultury popularnej i przemysłu rozrywkowego, obszar
edukacji, obszar różnych nowych zawodów: logistycy. Kształt edukacji lokalnej i związanej
z zamiejscowymi placówkami szkół wyższych na terenie Miasta musi rozwijać się w stronę
zaspokajania potrzeb rynku pracy.
Analiza poziomu bezrobocia w powiecie zduńskowolskim.
Liczba osób bezrobotnych w latach 2007-2008 ( dane z Powiatowego Urzędu Pracy
w Zduńskiej Woli ).
Wyszczególnienie
Liczba osób
bezrobotnych na
koniec grudnia

2007 rok
razem

kobiety

Razem

kobiety

3 376

1 741

2 754

1 484

233

107

180

81

3 609

1 848

2 934

1 565

Liczba osób
poszukujących pracy
na koniec grudnia
Razem

2008 rok

Z analizy powyższej tabeli wynika, iż na koniec grudnia znacznie obniżyła się liczba osób
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w porównaniu z wartościami wykazanymi na koniec
grudnia 2007 r. Tendencja spadkowa dotyczy również osób poszukujących pracy.
Stopa bezrobocia ( dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli ).

Stopa bezrobocia w %

2007 rok

2008 rok

Kraj

11,2

9,1

Województwo

11,3

8,8

Powiat

12,1

9,3

Stopa bezrobocia uległa stopniowemu zmniejszeniu.
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Liczba osób bezrobotnych uprawnionych do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych ( dane
z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli ).
Wyszczególnienie
Liczba osób bezrobotnych otrzymujących
zasiłek dla bezrobotnych na koniec grudnia

2007 rok

2008 rok

405

501

Więcej osób otrzymało zasiłek dla bezrobotnych w 2008 roku.
Liczba osób bezrobotnych ze względu na poziom wykształcenia w latach 2007-2008 ( dane z
Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli ).
Poziom wykształcenia

2007 rok

2008 rok

Gimnazjalne i poniżej

1 211

925

Zasadnicze zawodowe

914

684

Średnie ogólnokształcące

436

388

Wykształcenie policealne
i średnie zawodowe
Wykształcenie wyższe

619

561

196

196

Z powyżej przedstawionych danych wynika, iż najwięcej osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP posiada wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Kolejne miejsca
zajmują osoby bezrobotne z wykształceniem zasadniczym zawodowym, policealnym
i średnim zawodowym. Najmniej osób bezrobotnych zarejestrowano z wykształceniem
wyższym.
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INFORMACJA O SYTUACJI BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY
W POWIECIE ZDUŃSKOWOLSKIM
W PAŹDZIERNIKU 2009 ROKU
Wzrost/Spadek
W tym w stosunku do
Ogółem
kobiety
miesiąca
poprzedniego

Wyszczególnienie
1
Liczba bezrobotnych
Osoby zarejestrowane z prawem do zasiłku
Osoby zarejestrowane bez prawa do zasiłku
Osoby dotychczas nie pracujące
Osoby do 25 roku życia
Osoby wyłączone z ewidencji z powodu podjęcia
pracy
3.
Stopy bezrobocia:
Stan na koniec miesiąca września 2009 roku
Polska
10,9%
Województwo Łódzkie
10,7%
Powiat Zduńskowolski
10,9%

2
3050
607
2443
427
713

3
1558
278
1280
261
410

4
-

202

101

- 51

9
1
8
2
7

Bezrobotni wg stanu na koniec października 2009 roku

Zwolnieni
do 12 mZ
z
Zamieszw tym cy od
prawem
Nazwa gminy Ogółem
przyczyn kali na
kobiety ukończenia
do
zakładu
wsi
szkoły
zasiłku
pracy
Zduńska
2118 1086
149
114
0
422
Wola miasto
Szadek
256
137
19
14
174
38
Zapolice
201
108
19
7
201
51
Zduńska
475
227
45
16
475
96
Wola gmina
RAZEM
3050 1558
232
151
850
607
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ZarejestroWiek
wani
18 powyżej
44 lat
12 m-cy
1389

440

195
140

50
31

346

79

2070

600

2.6. Problemy społeczne w perspektywie działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości.
Zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Zduńskiej Woli realizuje
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, za pośrednictwem
odpowiednich działów i komórek organizacyjnych. Przedmiotem działalności Ośrodka jest
realizacja zadań pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych gminie i zadań własnych
gminy.
Głównym zadaniem Ośrodka i zatrudnionych w nim pracowników jest dążenie do
pełnego zdiagnozowania i zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, jak
również umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia
osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym

uwzględnieniem

programów

pomocy

społecznej,

profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
potrzebującym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodów
i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;
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9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej
opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14) dożywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu;
16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków
na wynagrodzenia pracowników;
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20) opłacanie

składek

na

ubezpieczenie

zdrowotne

określonych

w

przepisach

o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej o charakterze fakultatywnym:
1) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
2) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
3) podejmowanie

innych

zadań

z

zakresu

pomocy społecznej

wynikających

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
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2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających
na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli
zgodnie z planem w 2008 r. realizując zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej
wydatkował kwotę 2.741.063,26 zł.
Wydatki z zakresu zadań własnych i zleconych pomocy społecznej.
Kwota w zł
Zadania własne
Zasiłki i pomoc w naturze
Usługi opiekuńcze

2.272.366,25

923.911,00
93.339,00

Opłaty za pobyt
w domach pomocy społecznej

351.663,25

Dotacja celowa do zadań

903.453,00

własnych w tym:
- zasiłki okresowe

580.000,00

- realizacja Programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 323.453,00

Zadania zlecone

468.697,01

Zasiłki i pomoc w naturze

404.882,41

Składka zdrowotna

46.889,60

Usługi specjalistyczne

7.425,00

Program pomocy dla rodzin rolniczych,

9.500,00

w których powstały szkody spowodowane
przez suszę lub huragan w 2008 r.
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1. Zasiłki i pomoc w naturze

zadania własne

2. Usługi opiekuocze

zadania własne

3. Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

zadania własne

4. Dotacja celowa do zadao własnych

zadania własne

5. Zasiłki i pomoc w naturze

zadania zlecone

6. Składka zdrowotna

zadania zlecone

7. Usługi specjalistyczne

zadania zlecone

8. Program pomocy dla rodzin rolniczych, w których
powstały szkody spowodowane przez suszę
lub huragan w 2008r.

zadania zlecone
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Usługi opiekuńcze
Pomoc w formie 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 również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób,
a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej
pomocy zapewnić.
W 2008 r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 35 osób, w tym 20 osób samotnych
i 15 osób w rodzinie.
Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie
kontaktów

z

otoczeniem.

Na

usługi

opiekuńcze

wydatkowano

kwotę

93.339,00 zł.

Domy pomocy społecznej

Od 1 stycznia 2004 r. zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest
kierowanie do domów pomocy społecznej odpowiedniego typu i ponoszenie opłat za pobyt
mieszkańców gminy w tym domu.
W 2008 r. skierowano ogółem 49 osób. Są to osoby wymagające całodobowej opieki
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1) mieszkaniec domu, nie więcej niż 70 % swojego dochodu,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w różnicy
między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami
wnoszonymi przez osoby o których mowa w pkt 1 i 2.
Koszty gminy związane z pobytem tych osób od miesiąca stycznia do grudnia 2008 r.
wyniosły 351.663,25 zł.
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Realizacja zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej
Na zadania zlecone zgodnie z planem wydatkowano kwotę 457.621,61 zł.

Liczba osób/rodzin
136

Kwota w złotych
404.882,41

131

35.814,20

Usługi opiekuńcze specjalistyczne

1

7.425,00

Klęska żywiołowa

11

9.500,00

Forma pomocy
Zasiłki stałe
Składka zdrowotna

Z zakresu zadań zleconych z pomocy finansowej skorzystały 137 rodziny, w tym 198 osób
w rodzinie.

1. Zasiłki stałe
2. Składka zdrowotna
3. Usługi opiekuńcze specjalistyczne
4. Klęska żywiołowa
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Powody przyznania pomocy w 2008r.

11

12

13

15

14

16

10

17
1

9
8

2
7

3

4
5

6

1. Ubóstwo
2. Sieroctwo
3. Bezdomność
4. Potrzeba ochrony macierzyństwa
5. Bezrobocie
6. Niepełnosprawność
7. Długotrwała lub ciężka choroba
8. Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych
9. Przemoc w rodzinie
10. Alkoholizm
11. Narkomania
12. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
13. Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo – wychowawcze
14. Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
15. Zdarzenie losowe
16. Sytuacja kryzysowa
17. Klęska żywiołowa lub ekologiczna
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Powody przyznawania pomocy
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinie

Ubóstwo

732

1.882

Sieroctwo

1

1

Bezdomność

28

47

Potrzeba ochrony macierzyństwa

40

206

17

95

Bezrobocie

649

1859

Niepełnosprawność

335

791

Długotrwała lub ciężka choroba

305

689

248

963

200

640

55

308

Przemocy w rodzinie

48

150

Alkoholizm

220

439

Narkomania

4

9

6

13

1

1

0

0

Zdarzenie losowe

6

16

Sytuacja kryzysowa

48

154

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

w tym wielodzietności

Bezradność w sprawach opiek-wych.
i prowadzenia gospodarstwa domowego
- ogółem
w tym: rodziny niepełne
rodziny wielodzietne

Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia
młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo – wychowawcze
Trudności w integracji osób, które otrzymały
status uchodźcy
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Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną

Wyszczególnienie
Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych i zadań własnych
( bez względu na ich rodzaj, formę,
liczbę oraz źródło finansowania )
Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych bez względu na ich
rodzaj, formę i liczbę
Świadczenia przyznane w ramach
zadań, własnych bez względu na ich
rodzaj, formę i liczbę
Pomoc udzielona w postaci pracy
socjalnej – ogółem
w tym:
wyłącznie w postaci pracy socjalnej

Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

1.488

984

2.544

137

137

198

1.451

950

2.503

-

1.130

3.051

-

513

1.241

Typy rodzin objętych pomocą społeczną
Wyszczególnienie

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinie

Rodziny ogółem:
O liczbie osób 1
2
3
4
5
6 i więcej

1.497
377
291
325
254
185
65

4.309
377
582
975
1.016
925
434

Rodziny z dziećmi ogółem
O liczbie dzieci 1
2
3
4
5
6
7 i więcej

593
234
199
105
42
8
2
3

2.378
700
796
530
248
59
14
31

Rodziny niepełne ogółem
1
2
3
4 i więcej

200
82
78
22
18

640
176
251
95
118

Rodziny emerytów i rencistów
ogółem:
O liczbie osób 1
2
3
4 i więcej

254
89
67
54
44

566
89
134
162
181
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Struktura świadczeniobiorców w 2008 r.
Liczba rodzin objętych pomocą społeczną

1.497

Liczba rodzin objętych pomocą finansową

984

Liczba rodzin objętych pomocą

513

wyłącznie w formie pracy socjalnej
Liczba inwalidów

335

w tym:
- I grupa /znaczny stopień niepełnosprawności/

73

- II grupa /umiarkowany stopień niepełnosprawności/

137

-III grupa /lekki stopień niepełnosprawności/

125

Liczba rodzin bezrobotnych ogółem

649

w tym: liczba osób bezrobotnych

856

Liczba osób bezdomnych

28

Liczba jednoosobowych gospodarstw domowych

377

Liczba emerytów i rencistów

254

Liczba rodzin niepełnych

200

Liczba rodzin wielodzietnych

55

Liczba rodzin patologicznych

230

w tym z powodu:
- alkoholizmu

220

- narkomanii

4

- kryminogenności

6
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Struktura bezrobocia w 2008 r.
Ogólna liczba bezrobotnych

856

w tym: kobiet

463

mężczyzn

393

Wykształcenie:
- podstawowe

408

- zawodowe

290

- średnie

82

- średnie zawodowe

67

- wyższe

9

Wiek:
- 18 – 24 lat

74

- 25 – 34 lat

167

- 35 – 44 lat

261

- powyżej 45 lat

354

Osoby z prawem do zasiłku

55

Osoby bez prawa do zasiłku

801

Czasookres bezrobocia:
- do 12 miesięcy

158

- powyżej 12 miesięcy

698

Płeć

Osoby

%

1. Kobiety
2. Mężczyźni

463
393

53 %
47 %
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Wykształcenie
1.
2.
3.
4.
5.

Podstawowe
Zawodowe
Średnie
82
Średnie zawodowe
Wyższe
9

Wiek
1.
2.
3.
4.

Osoby

18 -24 lat
25 – 34 lat
35 – 44 lat
Powyżej 45 lat

%
408
290

47
34
10

67

8
1

Osoby

%

74
167
261
354

9
20
30
41
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Prawo do zasiłku

Osoby

%

55
801

6
94

Osoby

%

1. Do 12 miesięcy

158

18

2. Powyżej 12 miesięcy

698

82

1. Osoby z prawem do zasiłku
2. Osoby bez prawa do zasiłku

Czasookres bezrobocia
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Pomoc środowiskowa w 2008 r.
I. Działania realizowane w ramach przyjęć interesantów w Ośrodku.
1. Ogólna liczba spraw załatwionych

14.612

przez pracowników socjalnych, w tym:
- liczba przyjętych interesantów

9.865

- ogólna liczba skierowań wydanych przez
pracowników socjalnych dot.: udzielania
pomocy w postaci żywności, odzieży
przez organizacje pozarządowe

961

- ogólna liczba wydanych bonów na posiłki

1.914

- ogólna liczba wydanych skierowań na posiłki
w szkołach i przedszkolach

297

- ogólna liczba wydanych skierowań na kolonie letnie

220

- ogólna liczba konsultacji pracowników socjalnych
ze specjalistami z Punktu Konsultacyjnego
ds. Przemocy i KIS w sprawie klientów korzystających
z pomocy oraz realizujących program „Maksymilian”

670

- ogólna liczba korespondencji z innymi instytucjami
oraz własna dotycząca indywidualnych spraw
oraz współpracy z instytucjami

685

II. Ogólna liczba spraw związanych z pracą w terenie
na rzecz osób i rodzin,

9.072

w tym:
- wywiady środowiskowe w związku z udzieleniem
pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej

3.006

- wywiady dla potrzeb dodatków mieszkaniowych

299

- wywiady dla potrzeb świadczeń rodzinnych

223

- wywiady środowiskowe oraz pobyty w środowisku

302

dla potrzeb innych instytucji ( w związku
z nadesłaną korespondencją )
- pobyty w środowisku wynikające z realizacji ustalonych
działań w ramach pracy socjalnej

2.373
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- ogólna liczba spraw załatwionych w środowisku
związanych z reprezentowaniem osoby/rodziny
w różnych instytucjach

2.650

- ogólna liczba interwencji w środowisku w związku
z sytuacją kryzysową osób/rodzin

219

III. Działania podejmowane w środowisku przez pracowników socjalnych zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej w zakresie między innymi: pobudzania społecznej aktywności,
inicjowania nowych form pomocy, wdrażania programów ukierunkowanych na
podnoszenie jakości życia:
- prowadzenie stałej kampanii informacyjnej w szkołach, przedszkolach oraz placówkach
służby zdrowia poprzez dostarczanie ulotek i informacji dot. działalności Punktu
Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w ramach programu „System wsparcia dla
ofiar przemocy”,
- udział w imprezach integracyjnych organizowanych w szkołach oraz udział
pracowników socjalnych w spotkaniach z rodzicami podczas wywiadówek szkolnych
w ramach realizowanego przez Ośrodek programu „Razem możemy więcej”, mającego
na celu inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację
życiową, udzielanie pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach
i dostępnych formach pomocy realizowanej przez Ośrodek,
- stała współpraca pracowników socjalnych z administratorami SM „Lokator” i TBS
„Złotnicki” w sprawie osób i rodzin mających zadłużenia czynszowe, zagrożonych
eksmisją w ramach programu „Mieszkanie bez długu”, stała współpraca z działem
windykacji TBS polegająca na weryfikacji sytuacji życiowej i materialnej dłużników
objętych programem pomocy osobom zagrożonym eksmisją w ramach zawartego
w marcu 2008 r. porozumienia z TBS,
- stała współpraca, wspólne interwencje w środowisku pracowników socjalnych z Policją
i Strażą Miejską dot. osób bezdomnych w ramach realizowanego programu „Przyjazna
zima” mającego na celu zapewnienie schronienia i posiłków szczególnie w okresie
jesienno – zimowym, kiedy niskie temperatury powodują, że osoby bezdomne narażone
są na szereg niebezpieczeństw zagrażających życiu.
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Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. wprowadziła do zestawu instrumentów wykorzystywanych
przez

pracowników socjalnych kolejne narzędzie pracy z klientami instytucji pomocy

społecznej – kontrakt socjalny. Jest to pisemna umowa, którą pracownik socjalny zawiera
z osobą ubiegającą się o pomoc. Umowa ta ma na celu określenie uprawnień i zobowiązań
obu stron w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do poprawy warunków
życia osoby lub rodziny zwracającej się do ośrodka pomocy społecznej.

W 2008 r. pracownicy socjalni zawarli 192 kontrakty, z tego:
- 114 zakończonych pozytywnie
- 44 zakończonych negatywnie
- 34 aktualnie kontynuowanych.
Kontrakty socjalne dotyczyły:
- uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej – 61
- podjęcia leczenia odwykowego – 58
- wystąpienia o dofinansowania do wydatków mieszkaniowych – 23
- wystąpienia o alimenty – 5
- ustalenia stopnia niepełnosprawności – 22
- remontu, uporządkowania mieszkania, sprzątania – 15
- załatwienia innych spraw urzędowych - 8
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Przy Ośrodku działa:
1. Poradnia Prawno – Rodzinna
2. Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie
3. Klub Seniora
4. Punkt Informacji Obywatelskiej
5. Europejski Punkt Informacyjno Doradczy dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin
6. Klub Integracji Społecznej
7. Zespół Interwencji Kryzysowej
8. Zespoły Interdyscyplinarne
Ośrodek realizuje następujące programy:
1) System wsparcia dla osób długotrwale pozostających bez pracy,
2) Programy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego negatywnych
skutków z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej,
3) Centrum Aktywności Lokalnej – jako metoda integracji i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu,
4) Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
5) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii,
6) System wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
7) Program przeciwdziałania bezdomności,
8) Program rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji „Maksymilian”.
Formy działania Ośrodka na rzecz:
I. Rodzin bezrobotnych
1) stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, pracodawcami,
2) dyżury pracowników socjalnych w PUP,
3) dyżury doradcy zawodowego w Ośrodku,
4) kierowanie do Klubu Pracy przy PUP,
5) dyżury doradcy zawodowego z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej,
6) działalność Klubu Integracji Społecznej,
7) realizacja programu „System wsparcia dla długotrwale pozostających bez pracy”,
8) realizacja programów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego
negatywnych skutków z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej,
9) realizacja programu rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji „Maksymilian”.
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W ramach programu „System wsparcia dla osób długotrwale pozostających bez pracy”
realizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy szkolenie odbyło 138 osób
bezrobotnych, korzystających jednocześnie ze wsparcia Ośrodka. Organizowane szkolenia to
m. in. : opiekun osób starszych, sprzedawca, obsługa komputera, szwaczka, kierowca
wózków jezdniowych wraz z uprawnieniami na wymianę wymianą butli gazowych.
Klub Integracji Społecznej objął pomocą 61osób bezrobotnych , z którymi podpisano
kontrakty socjalne. W ramach projektu systemowego „Maksymilian” realizowanego przez
Ośrodek od maja do grudnia 2008 r. a mającego na celu zwiększenie aktywności zawodowej
osób długotrwale bezrobotnych, pozostających bez pracy i korzystających z pomocy
społecznej do zajęć w ramach KIS zakwalifikowano 26 osób bezrobotnych ( 15 kobiet i 11
mężczyzn ), które brały udział w zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem,
prawnikiem, terapeutą. Łącznie odbyło się 135 spotkań grupowych. Prowadzone były również
spotkania indywidualne oraz wsparcie w grupie samopomocowej z psychologiem i terapeutą.
W wyniku aktywnej pracy socjalnej i realizacji powyższych programów dla bezrobotnych
w 2008 r. usamodzielniono 326 rodzin dotkniętych bezrobociem.
II. Rodzin niezaradnych życiowo i wykazujących cechy patologiczne
1) porady w Poradni Prawno - Rodzinnej, Punkcie Informacji Obywatelskiej:
łącznie w 2008 r. udzielono 2 103 porady, konsultacje, przyjęcia terapeutyczne,
2) dyżury dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Ośrodku,
3) współpraca z pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, dzielnicowymi polegająca na
ustalaniu wspólnych działań na rzecz dzieci z rodzin patologicznych, wspólne odwiedziny
rodzin patologicznych,
4) współuczestnictwo ze szkołami w organizowaniu imprez dla dzieci,
5) kierowanie dzieci na letni wypoczynek – 220 dzieci,
6) ścisła współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
7) współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami działającymi na polu pomocy społecznej,
8) inne formy pomocy:
- 111 dzieci – paczki świąteczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- 70 rodzin – paczki żywnościowe świąteczne z Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej,
- 65 osób starszych i niepełnosprawnych paczki świąteczne,
- 747 rodzin otrzymało żywność w postaci: ryżu, mleka, makaronu, sera, cukru, wędlin
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z PKPS, Ruchu Bezrobotnych,
- 89 rodzin odzież z Fundacji Aktywni w Potrzebie,
9) realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2008 r.,
Działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie
W Punkcie świadczona jest pomoc:
a/ psychologiczna,
b/ prawna,
c/ socjalna,
d/ grupowe oddziaływania terapeutyczne ofiar przemocy w rodzinie.
Zakres działania pomocy psychologicznej obejmował:
1/ indywidualny kontakt z psychologiem mający na celu:
a) wspieranie w podejmowaniu działań podnoszących jakość życia,
b) edukację,
c) oddziaływania terapeutyczne.
Zrealizowano łącznie 564 przyjęcia indywidualne, w tym:
- 283 porady,
- 190 oddziaływań terapeutycznych,
- 91 konsultacje.
2/ współpracę z pracownikami socjalnymi w ramach zespołów interdyscyplinarnych,
w sprawach klientów korzystających z pomocy Ośrodka,
3/ udział w Zespole Interwencji Kryzysowej z pracownikami socjalnymi,
Ponadto w Punkcie Konsultacyjnym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum
Opieki Socjalnej udzielana jest pomoc i poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów
związanych z nadużywaniem alkoholu.
Zakres pomocy obejmował:
1/ kontakt indywidualny terapeutyczny mający na celu:
a) zdiagnozowanie problemu,
b) praca nad tożsamością alkoholową,
c) motywowanie do zmiany,
d) wsparcie w działaniu,
e) kierowanie osób do poradni specjalistycznych.
Zrealizowano 1038 przyjęć indywidualnych, w tym:
- 574 porady,
- 347 przyjęć terapeutycznych,
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- 117 konsultacji.
2/ konsultacje z zakresu pomocy socjalnej w środowisku, które obejmowały:
a) dostarczanie pełnej i wyczerpującej informacji dotyczącej możliwości uzyskania
wszechstronnej pomocy materialnej, prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie,
b) przygotowanie wszechstronnego planu pomocy z osobą poszkodowaną w celu
powiadomienia o fakcie przemocy określonych osób i instytucji, np. psychologa,
pedagoga szkolnego, policji, terapeuty ds. uzależnień od alkoholu, pracownika
socjalnego lub kuratora sądowego itp.,
c) współpracę z instytucjami pomagającymi ofiarom przemocy w rodzinie,
d) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, bytowych i innych,
e) utrzymywanie kontaktu z osobami potrzebującymi pomocy,
f) rozmowę ze sprawcą przemocy, który swoim zachowaniem zakłóca spokój rodziny,
powoduje demoralizację małoletnich dzieci lub uchyla się od pracy.
Zrealizowano 370 przyjęć indywidualnych.
3/ porady prawne dotyczyły:
a) możliwości prawnego rozwiązania problemu związanego z przemocą w rodzinie,
b) możliwości uzyskania alimentów.
Zrealizowano łącznie 242 przyjęcia indywidualne.
W 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli przyjął 48 zgłoszeń
dotyczących stosowania przemocy w rodzinie.
Fakt przemocy w 34 przypadkach zgłosiła Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, w
11– pracownik socjalny, w 1 – członkowie rodziny, 2 – Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli.
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W 100 % sprawcami przemocy w rodzinie byli mężczyźni.
W 14 przypadkach sprawcami były osoby w przedziale wiekowym 20-37 lat, w 13
przypadkach 38-49 lat, w 21 przypadkach 50-65 lat.

W 80% zgłaszanych interwencji sprawcami były osoby uzależnione bądź nadużywające
alkohol, w 9% choroba psychiczna i w 51% osoby bezrobotne.
Zgłaszane interwencje poza przemocą, która stanowi 100% dotyczyły:
uzależnienia alkoholowego

– 80 %

problemów rodzinnych

– 70 %

problemów wychowawczych

– 25 %

choroby psychicznej

–9%
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Zgłaszane intewencje
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Choroby
psychiczne

Rodziny zostały także objęte:

– pomocą materialną – 11 rodzin
– pomocą w naturze – 9 rodzin
– poradnictwo – 41 rodziny

Procedura Niebieskiej Karty została wszczęta w 48 przypadkach.
W każdym przypadku miała miejsce interwencja pracownika socjalnego w środowisku, który
w uzasadnionych przypadkach, inicjował założenie zespołu interdyscyplinarnego, w skład
którego wchodził:
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– psycholog w 4 przypadkach,
– terapeuta

– 3 rodziny,

– pracownik socjalny ds. przemocy w rodzinie – 14,
– kurator

– 7 rodzin,

– dzielnicowy – 25,
– pedagog

– 5 rodzin.
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W ramach swoich kompetencji Ośrodek:
- przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby,
- przygotowuje wszechstronny plan pomocy,
- monitoruje efekty podjętych działań,
- pomaga w załatwieniu spraw urzędowych i innych możliwych spraw bytowych,
- udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego,
- udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy w uzasadnionych
przypadkach,
- udziela pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych,
- informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym,
- w razie potrzeby, bądź na życzenie zainteresowanych, zwraca się do policji o podjęcie
działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji,
- w przypadku stwierdzenia, bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa, powiadamia organy
ścigania,
- prowadzi Punkt ds. Pomocy w Rodzinie, grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Zespół Interwencji Kryzysowej
Zadaniem Zespołu jest udzielanie wszechstronnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Osoby poszkodowane korzystają z pomocy specjalistów w środowisku – psychologa,
terapeuty uzależnień, prawnika, dzielnicowego, pracownika socjalnego. W ramach Zespołu
Interwencji Kryzysowej pracownicy socjalni brali udział w 219 interwencjach
w środowisku, gdzie wystąpiła przemoc w rodzinie wspólnie ze specjalistami z Punktu
ds. Przemocy w Rodzinie oraz dzielnicowymi KPP w Zduńskiej Woli.
Włączenie Ośrodka do Porozumienia „Niebieska Linia” Ogólnopolskiego Porozumienia
Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie w celu działania
na rzecz osób dotkniętych przemocą domową.
Zespoły interdyscyplinarne
Pracownicy socjalni podejmują pracę z indywidualnym przypadkiem przez uruchamianie
zespołów interdyscyplinarnych. Zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca
się współpracy i wspierająca pracownika socjalnego w jego działaniu.
W skład zespołu wchodzą:
- pracownik socjalny,
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- specjaliści zatrudnieni w Ośrodku: specjalista pracy socjalnej, psycholog, specjalista
ds. uzależnień, prawnik, pedagog,
- dyrektor, kierownik – bezpośredni przełożony, w przypadku nietypowych spraw
wymagających rozwiązań organizacyjnych,
- osoby spoza Ośrodka – lekarz, pielęgniarka środowiskowa, kurator, przedstawiciele
organizacji pozarządowych, pedagog szkolny, dzielnicowy, dalsza rodzina, sąsiedzi.
Dla podopiecznego i rodziny skorzystać z pomocy takiego zespołu to:
- możliwość uzyskania wieloaspektowej oferty w przezwyciężaniu trudnej sytuacji,
- większy wybór osób pomagających, możliwość otwierania się na różne relacje,
- lepsze rozumienie potrzeb, problemów oraz zasobów pomocnych w przezwyciężaniu
trudności i poprawie swojej sytuacji,
- uzyskanie wskazówek, w jaki sposób może efektywniej, a tym samym z większą satysfakcją
osobistą rozwiązywać swoje trudności, problemy,
- większa samodzielność w realizacji potrzeb życiowych dzięki specjalistycznemu wsparciu,
czego nie można byłoby osiągnąć bez ich pomocy,
- poczucie większej wartości, wpływu na życie.
Dla ośrodka pomocy społecznej tworzenie zespołu interdyscyplinarnego to:
- poszerzanie i doskonalenie współpracy przedstawicieli Ośrodka z przedstawicielami innych
instytucji,
- pogłębianie wiedzy pracowników socjalnych zarówno o pomocy społecznej i jej formach,
jak i działalności innych instytucji,
- promowanie pracy socjalnej i całościowego podejścia do rozwiązywania problemów
rodzinnych,
- zaistnienie w społeczności lokalnej w roli współpartnera, często animatora, łącznika systemu
pomocy.
W 2008 r. uruchomiono 44 zespoły interdyscyplinarne.
III. Osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych
1) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
2) kierowanie i ponoszenie kosztów za pobyt w domach pomocy społecznej,
3) organizowanie imprez dla starszych i niepełnosprawnych we współpracy z Polskim
Komitetem Pomocy Społecznej, Związkiem Emerytów i Rencistów, Stowarzyszeniem
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i innymi stowarzyszeniami,
4) współpraca z PFRON,
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5) spotkania osób starszych i niepełnosprawnych w klubie „Uśmiech Seniora”
działającym przy Ośrodku,
6) działalność Europejskiego Punktu Informacyjno Doradczego dla Osób
Niepełnosprawnych i ich Rodzin,
7) włączenie się w Ogólnopolską Kampanię Społeczną „Czerwiec Aktywnych
Społeczności” – społeczno - edukacyjna akcja promująca obywatelskie działania na
rzecz rozwoju społeczności lokalnych „Zróbmy coś dla siebie i naszych społeczności”.
Impreza integracyjna osób starszych i niepełnosprawnych.

IV. Na rzecz bezdomnych
Z powodu bezdomności w 2008 roku z pomocy społecznej w formie świadczeń
pieniężnych i niepieniężnych skorzystało 28 rodzin ( 47 osób w rodzinie ).
- 13 rodzin bezdomnych przebywało u krewnych, znajomych lub wynajmowało mieszkanie
na terenie Zduńskiej Woli. Ośrodek zapewnił pomoc finansową oraz pomoc w formie
posiłków i pracy socjalnej.
- 15 osób bezdomnych z problemem alkoholowym zostało skierowanych do Schroniska dla
Bezdomnych, osoby te zostały objęte indywidualnym

programem wychodzenia

z bezdomności polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej
problemów życiowych w szczególności: uzyskaniu świadczeń zdrowotnych, wyrobienie
dowodu osobistego, utrzymywania abstynencji, podjęcia leczenia odwykowego, złożenie
wniosku o przydział lokalu socjalnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności.
Należy zaznaczyć, że osoby bezdomne kierowane do Schroniska mają najczęściej
wieloletni problem alkoholowy, mimo mobilizowania tych osób do podjęcia określonych
działań, które umożliwiłyby przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w szczególności:
- podjęcie leczenia odwykowego,
- wystąpienie o lokal socjalny,
- ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz zapewnieniu Ośrodka o pokrywaniu pobytu
w Schronisku do czasu uregulowania spraw osobistych, bardzo często przerywają program
wychodzenia z bezdomności i opuszczają Schronisko wracając do wcześniejszego sposobu
życia ( 9 osób bezdomnych ).
W celu monitorowania problemu bezdomności Ośrodek od 2004 roku realizuje
program wychodzenia z bezdomności „Przyjazna zima” i „Szansa dla Ciebie”. W ramach
programu powołano koalicję w skład, której wchodzą: przedstawiciele KPP, Straży Miejskiej,
Wydział Urzędu Miasta Zduńska Wola, Schroniska w Henrykowie, ustalone są formy
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współpracy. W ramach w/w koalicji odbywały się spotkania z pracownikami socjalnymi
w sprawie wypracowania form współpracy w zakresie pomocy osobom bezdomnym
i niezaradnym życiowo w okresie jesienno – zimowym 2008-2009. Do współpracy
zaproszono również przedstawicieli lokalnych mediów, które będą apelować do mieszkańców
Zduńskiej Woli o reagowanie na przypadki bezdomności, czy niezaradności życiowej
i zgłaszanie tych przypadków do odpowiednich służb.
Europejski Punkt Informacyjno Doradczy dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin.
Zadaniem Punktu jest:
- dostarczanie informacji – prawo, edukacja, rehabilitacja, organizacje i instytucje, programy
i placówki pomocowe,
- poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów prawno – socjalnych,
- promowanie aktywnego niezależnego sposobu życia osób niepełnosprawnych,
- informowanie o polskich i światowych rozwiązaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.
W Punkcie pracują:
- pracownicy socjalni,
- prawnicy,
- wolontariusze,
- psycholog.
W 2008 r. z różnych form pomocy skorzystały 335 osób niepełnosprawnych, w tym 73 ze
znacznym stopniem niepełnosprawności, 137 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
i 125 z lekkim stopniem niepełnosprawności.
Centrum Aktywności Lokalnej – projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Podstawowym założeniem programu jest aktywizowanie społeczności lokalnej i tworzenie
poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy. „Pomóżmy ludziom, aby
pomagali sobie sami” to naczelna zasada CAL.
Cele i planowane rezultaty projektu
Celem projektu jest zwiększenie efektywności i jakości społecznego oddziaływania ośrodków
pomocy

społecznej

w

województwie

łódzkim

środowiskowych metodą CAL.
Inicjatywy podjęte w ramach CAL
1. Rozpoznanie środowiska lokalnego
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poprzez

wprowadzenie

działań

- opracowano mapę zasobów i potrzeb środowiska lokalnego zawierającą wszystkie elementy
rozpoznania środowiska lokalnego m.in.: instytucje i organizacje, zasoby ludzkie, kanały
komunikacji, identyfikacje obiektów, tradycje lokalne,
- przeprowadzono badania ankietowe w celu poznania problemów i potrzeb społeczności
lokalnej,
- zidentyfikowano główne problemy społeczne środowiska.
2. Rozwijanie komunikacji społecznej w środowisku
- pracownicy socjalni MOPSCOS przygotowali i realizują następujące projekty skierowane
do mieszkańców Zduńskiej Woli:
„ Rodzina Rodzinie”
„Rodzino nie jesteś sama”
„ Tutaj mieszkam”
„ Czysto wokół nas”
„ Podziel się wiedzą”
„ Uśmiech dziecka”
„ Klub samotnego rodzica”
„ Wszystkie dzieci mają prawo do uśmiechu”
„ Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu młodzieży w wieku 13-18 lat”
„ Agresja rodzin patologicznych”
„ Uaktywnianie osób bezrobotnych z problemem alkoholowym”
„ Pomagamy i bawimy się razem”,
- Utworzono 2 Punkty Informacji Obywatelskiej:
1. przy MOPSCOS, ul. Getta Żydowskiego 21B,
2. przy Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej, ul. Srebrna 2a,
- Utworzono Europejski Punkt Informacyjno Doradczy dla Osób Niepełnosprawnych i ich
Rodzin,
- Realizowanie wspólnych projektów z partnerem lokalnym Mobilnym Centrum Informacji
Zawodowej:
- Działalność Klubu Integracji Społecznej.
3. Budowanie lokalnego partnerstwa
- powołano koalicje na rzecz:
przeciwdziałania bezrobociu,
przemocy w rodzinie,
bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych,
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wykluczenia społecznego,
przeciwdziałania bezdomności.
4. Aktywizacja i mobilizacja mieszkańców do rozwiązywania grupowych i
środowiskowych problemów
- Klub Seniora,
- zainicjowano grupę obywatelską na rzecz mieszkańców ul. Sieradzkiej,
- w ramach Punktu ds. Przemocy w rodzinie działającego przy Ośrodku zainicjowano
grupy samopomocowe dla:
- osób uzależnionych i ich rodzin,
- osób dotkniętych przemocą,
- osób pozostających w długotrwałym bezrobociu,
- zorganizowano kampanię informacyjną dotyczącą przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
- zorganizowanie 27.06.2008 r. Konferencji „Rodzina bez przemocy”.
Celem Konferencji było podsumowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie „Zduńskowolskiej Koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz
zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest
przemoc.
W Konferencji udział wzięli przedstawiciele następujących instytucji:
- Urzędu Miasta,
- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Sądu Rejonowego,
- Komendy Powiatowej Policji,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- służby zdrowia,
- oświaty,
- Klubów Abstynenckich,
- Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej,
- lokalnych mediów.
Od 2005 r. Ośrodek posiada Certyfikat Jakości CAL.
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Założeniem ustawy o świadczeniach rodzinnych jest zbudowanie nowego, odrębnego
od systemu pomocy społecznej systemu pozaubezpieczeniowych świadczeń rodzinnych
o charakterze obligatoryjnym. Określone w ustawie pieniężne świadczenia rodzinne mają na
celu wspieranie rodziny w realizowaniu jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
w oparciu o kryterium dochodowe, których źródłem finansowania jest budżet państwa, a ich
realizacja następuje poprzez uproszczoną strukturę organizacyjną.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z późn. zm. ) weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. i od tego dnia realizacją
świadczeń rodzinnych zajmuje się Ośrodek.
Realizując świadczenia rodzinne i alimentacyjne w 2008 r. wydatkowano kwotę:
9.488.513,60 zł.
w tym:
zasiłki rodzinne
wraz z dodatkami

5.927.221,89

zasiłki pielęgnacyjne

1.368.817,10

świadczenia pielęgnacyjne

317.876,54

zaliczki alimentacyjne

948.441,00

świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

385.799,86

jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka

483.000,00

składka społeczna od wypłaconych
świadczeń rodzinnych

57.357,21
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Realizacja świadczeń rodzinnych w 2008 r.

L.P.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Świadczenie

50.403

Wartość
wypłaconych
świadczeń
3.043.212,00

1.608

12.567

603.216,00

3.304

33.213

2.125.632,00

504

4.623

314.364,00

428

3.027

1.147.939,89

1

4

1.600,00

263

264

264.000,00

241

2.690

473.700,00

223

2.485

422.450,00

18

205

51.250,00

296

3.173

241.880,00

70
226

616
2.557

37.320,00
204.560,00

2.544

2.544

254.400,00

136

889

50.170,00

19

143

12.870,00

117

746

37.300,00

589
770
71

5.629
8.962
763

450.320,00
1.368.817,10
317.876,54

482

483

483.000,00

550
493

4.303
1.457

948.441,00
385.799,86

84.597

9.431.156,39

Liczba osób

Zasiłek rodzinny, z tego:
zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do
ukończenia 5 roku
zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej
5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 roku
życia do ukończenia 24 roku życia
Dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego
wychowywania dziecka
i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
Dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego
wychowywania dziecka, z tego:
dodatek do zasiłku z tytułu samotnego
wychowywania dziecka pełnosprawnego
dodatek do zasiłku z tytułu samotnego
wychowania dziecka niepełnosprawnego
Dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i
rehabilitacji dziecka, z tego:
na dziecko do 5 roku życia
na dziecko do 24 roku życia
Dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego
Dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania, z tego:
na częściowe pokrycie wydatków związanych
z zamieszkaniem w miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły
na pokrycie wydatków związanych z
zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu
z miejsca zamieszkania do miejscowości,
w której znajduje się siedziba szkoły
Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenia pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka
Zaliczka alimentacyjna
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Razem świadczenia
( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 +11+12+13)
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Ilość
świadczeń

Liczba rodzin, dzieci w rodzinach korzystających ze świadczeń rodzinnych.
Liczba rodzin
korzystających ze
świadczeń rodzinnych

Liczba
dzieci

2.755

5.416

361

428

4

4

263

264

181

241

278

296

1.280

2.544

125

136

397

589

10. Zasiłek pielęgnacyjny

617

770

11. Świadczenia pielęgnacyjne

71

71

12. Zaliczka alimentacyjna

352

550

383

482

362

493

4.178

7.289

Rodzaj świadczenia

LP.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

13
14

Zasiłek rodzinny
Dodatek do zasiłku z tytułu opieki
nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu
wychowawczego
Dodatek do zasiłku z tytułu
samotnego wychowywania dziecka
i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych
Dodatek do zasiłku z tytułu
urodzenia dziecka
Dodatek do zasiłku z tytułu
samotnego wychowywania dziecka
Dodatek do zasiłku z tytułu
kształcenia i rehabilitacji dziecka
Dodatek do zasiłku z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatek do zasiłku z tytułu
podjęcia przez dziecko nauki w
szkole poza miejscem zamieszkania
Wychowywanie dziecka w rodzinie
wielodzietnej

Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka
Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

14. Razem

W zakresie świadczeń rodzinnych wydano 5 118 decyzji.
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1. Zasiłki rodzinne
2. Zasiłki pielęgnacyjne
3. Świadczenia pielęgnacyjne
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
5. Zaliczka alimentacyjna
6. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
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Dodatki do zasiłku rodzinnego

Osoby

%

1. Dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

361

12 %

2. Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

4

0%

3. Dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka

263

9%

4. Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego
wychowywania dziecka

181

6%

5. Dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia
i rehabilitacji dziecka

278

10 %

6. Dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

1280

45 %

7. Dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania

125

4%

8. Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

397

14 %
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2.7.

Rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie

Do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie zjawisku narkomanii
i przemocy w rodzinie.
Zakres i forma zadań określona jest Miejskim Programem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii oraz Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W ramach powyższych programów realizuje się następujące zadania:
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
Mieszkańcom naszego miasta profesjonalną pomoc terapeutyczną dla osób
uzależnionych od alkoholu świadczy Poradnia Dla Osób z Problemem Alkoholowym
działająca w strukturach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej i Punkt
Konsultacyjno – Lekarski Dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.
Ponadto działające na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i prowadzące
działalność na rzecz swoich członków, ich rodzin oraz społeczności lokalnej, kluby
abstynenckie zaliczane są również do placówek wspierających rehabilitację osób
uzależnionych.
Poradnia Dla Osób z Problemami Alkoholowymi przy SPZOZ w ramach Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( poza kontraktem
z NFZ ) realizował w 2008 r. następujące zadania:
1) program psychoterapii grupowej i indywidualnej dla osób uzależnionych od
alkoholu,
2) zajęcia terapeutyczne w „grupie wsparcia” dla osób, które ukończyły podstawowy
cykl leczenia – 12 sesji po 3 godz.,
3) sesje maratonowe dla pacjentów Poradni – 12 sesji po 8 godz.,
4) psychoedukację grupową,
5) porady terapeutyczne oraz monitorowanie procesu terapeutycznego pacjentów.
Realizację powyższych zadań prowadził certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
oraz instruktor terapii uzależnień.
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Sesje maratonowe mają na celu pogłębienie efektów terapeutycznych u pacjentów, którzy
ukończyli podstawowy etap leczenia bądź byli w jego trakcie, ale rozpoznali własne
uzależnienie i pozytywnie przebiega u nich proces jego akceptacji. W sesjach maratonowych
jednorazowo uczestniczyło od 7 do 11 osób, łącznie 107 pacjentów,
a w sesjach „grupy wsparcia” od 8 do 12 osób, łącznie 103 pacjentów, natomiast
monitorowaniem procesu leczenia objęto 255 osób. Udzielono 97 porad terapeutycznych.
Punkt Konsultacyjno – Lekarski dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin
przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli zapewnia opiekę psychiatryczno – psychologiczną w zakresie diagnozy
lekarskiej, motywacji do leczenia i terapii, a także opiekę zdrowotną w zakresie problemów
zdrowotnych osób uzależnionych i pijących nadmiernie oraz psychoterapię podtrzymującą
i wspierającą zarówno dla osób uzależnionych jaki i współuzależnionych.
Realizatorami zadań w zakresie opieki zdrowotnej i leczenia choroby alkoholowej oraz terapii
są: lekarz psychiatra, psycholog oraz socjolog – terapeuta uzależnień.
W roku 2008 z porad Punktu skorzystało 1.476 osób w zakresie:
- porady psychiatryczne

- 1.341,

- porady psychologa

-

71,

- pomoc terapeutycznej

-

64.

W ramach zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu, Miasto finansowało koszty pobytu na obozie
terapeutycznym, zorganizowanym w Kołobrzegu w dwóch siedmiodniowych turnusach.
Ze specjalistycznej terapii na obozie skorzystało 137 osób uzależnionych i
współuzależnionych z klubów abstynenckich: „Wola”, „Zwrotnica”, „Rodzina”.
Stowarzyszenia Abstynenckie wspierają osoby uzależnione w podjęciu leczenia i
utrzymywania abstynencji.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Wszechstronną pomoc psychospołeczną i prawną, w szczególności w zakresie ochrony przed
przemocą w rodzinie, świadczy Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy
w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej.
Zgłaszającym się świadczona jest pomoc psychologiczna, prawna i socjalna oraz wsparcie
w działaniu osób uczestniczących w zajęciach.
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1. Zakres pomocy psychologicznej obejmował:
1) rozwiązywanie problemów związanych z przemocą w rodzinie i innymi
problemami rodzinnymi,
2) rozwiązywanie problemów alkoholowych,
3) popularyzowanie w środowisku tematyki związanej z zapobieganiem i skutkami
przemocy domowej,
4) współpracę z osobami i instytucjami działającymi na rzecz zapobiegania
przemocy domowej.
W ramach pomocy psychologicznej zrealizowano w 2008 r. łącznie 564 przyjęcia
indywidualne, w tym:
- z porad psychologicznych skorzystały 283 osoby,
- zrealizowano 190 oddziaływań terapeutycznych,
- udzielono 91 konsultacji.
Zakres dominujących problemów to: przemoc w rodzinie, nadużywanie alkoholu i innych
środków psychoaktywnych, problemy zdrowotne i stres, bezrobocie, problemy wychowawcze
z dziećmi, konflikty rodzinne oraz różne problemy osobiste.
2. Zakres działań terapeutycznych dotyczących obszaru rozwiązywania problemów
związanych z nadużywaniem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych oraz
przemocy w rodzinie realizowany był poprzez:
1) diagnozowanie problemu,
2) edukację na temat choroby alkoholowej osób uzależnionych oraz ich rodzin,
3) motywowanie do zmiany zachowań i stylu życia,
4) ćwiczenie zachowań abstynenckich,
5) udzielanie wparcia.
Zrealizowano łącznie 1 038 przyjęć indywidualnych, które dotyczyły:
- udzielania porad

- 574,

- realizacji terapii

- 347,

- konsultacji

- 117.

3. Porady prawne, których udzielono w ilości 242, dotyczyły w większości takich
spraw jak:
1) prawnego rozwiązywania problemu związanego z przemocą w rodzinie,
2) możliwości uzyskania alimentów lub innych świadczeń pomocowych,
3) sporządzenia pism urzędowych do instytucji, w sprawach pozwu o rozwód lub
separację, skierowania na leczenie odwykowe członka rodziny, uzyskania
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rozdzielności majątkowej czy występowania o eksmisję.
4. Zakres pomocy socjalnej Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie
obejmował:
1) indywidualny bądź telefoniczny kontakt z osobami potrzebującymi pomocy lub
uczestnikami zajęć w Klubie Integracji Społecznej,
2) diagnozowanie rodzin,
3) udzielanie wszechstronnej informacji o możliwości uzyskania pomocy,
4) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i bytowych,
5) przeprowadzanie rozmów motywujących do pojęcia leczenia lub udziału
w zajęciach integracyjnych i terapeutycznych,
6) pracę w zespole interdyscyplinarnym.
W powyższym zakresie zrealizowano 370 przyjęć indywidualnych.
W ramach działalności Punktu realizowana była profilaktyka i terapia uzależnień od środków
psychoaktywnych przez instruktora terapii uzależnień od narkotyków. Ogółem w 2008 r.
udzielono 174 porady i konsultacje terapeutyczne osobom używającym środki
psychoaktywne, przeprowadzono 303 rozmowy wspierająco – motywujące i informacyjne
z rodzinami osób uzależnionych. Objawy choroby rozpoznano u 9 osób, które w wyniku
interwencji podjęły leczenie w Ośrodkach stacjonarnych terapii długoterminowej.
W zawiązku z nasilającą się agresją w szkołach, realizowano programy w zakresie
profilaktyki dotyczącej zachowań agresywnych i przemocy w szkole, której celem było
zminimalizowanie zachowań, takich jak: tendencja do agresji, przewodzenia, ataku, bójek,
napadów złości, dokuczania. Wskazywano młodzieży, jak ważne jest kształtowanie
umiejętności podejmowania rozsądnych decyzji w sytuacji przemocy. Udzielano porad
i pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przemocą
i agresją – realizatorem był psycholog z Ośrodka Psychologicznego „Lider” w Zduńskiej
Woli.
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli w 2008 r. zlecono
przeprowadzenie wśród dzieci i młodzieży szkolnej badania ankietowe w zakresie problemu
uzależnień od środków psychoaktywnych ( alkohol, narkotyki, leki zmieniające
świadomość ). Badaniem ankietowym objęci byli uczniowie klas IV – VI szkół
podstawowych i klas I - III szkół gimnazjalnych z terenu Zduńskiej Woli.
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Działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
Klub Integracji Społecznej jest miejscem, w którym osoby długotrwale bezrobotne,
korzystające z pomocy społecznej ( osoby, których szanse na rynku pracy są najniższe ze
względu na niskie kwalifikacje lub zupełny brak ) mają szansę na odbudowanie i
podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, a także pełnienia
określonych ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, podniesienia
kwalifikacji oraz nabycia zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
Klub udziela wsparcia dla integrowania się grup i osób o podobnych trudnościach i
problemach życiowych, pomaga samoorganizować się jego członkom, podejmować przez
nich wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w celu aktywizacji zawodowej oraz zabezpieczenia
pomoc prawną w tym zakresie. Zadaniem Klubu jest organizowanie doraźnej pomocy
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Uczestnikami zajęć w Klubie Integracji Społecznej są w szczególności osoby: bezdomne,
uzależnione oraz długotrwale bezrobotni. W zajęciach KIS uczestniczyły osoby, które
z uwagi na swoją sytuację życiowa nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich
podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz
uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym
i rodzinnym.
Udzielone w 2008 r. porady prawne dotyczyły sfery pomocy społecznej, zatrudnienia,
ubezpieczeń społecznych, świadczeń rodzinnych, spraw socjalnych, kontraktu socjalnego
i zasad jego zawierania. Z tej formy pomocy skorzystało osób.
Pomoc psychologa obejmowała:
1) ustalanie kryteriów doboru uczestników, analizę dokumentacji oraz informacji na
temat preferencji i potrzeb osób zakwalifikowanych do zajęć w KIS, opracowanie
schematu rozmów,
2) realizację 158 spotkań indywidualnych i 1 grupowego ( spotkania grupowe
kontynuowane będą w 2009 r. ) z osobami zakwalifikowanymi do zajęć w Klubie,
3) przeprowadzenie i sporządzenie wywiadów indywidualnych z osobami skierowanymi
przez pracowników socjalnych do udziału w zajęciach integracyjnych KIS – 102.
Klub Integracji Społecznej objął pomocą 177 osób bezrobotnych.
Komenda Powiatowa Policji stosuje procedurę interwencji wobec przemocy
w rodzinie pod nazwą „Niebieska Karta”, stanowiącą niezwykle ważne ogniwo
w systemie przeciwdziałania różnego rodzaju zjawiskom patologii, w tym zjawiska przemocy
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domowej. W większości interwencje służb patrolowo – interwencyjnych oraz dzielnicowych
dotyczyły właśnie tego problemu. W bardzo wielu przypadkach problem przemocy nie jest
ujawniany. Ofiary zdarzeń w obawie przed sprawcą przemocy bądź
z uwagi na środowisko nigdzie i nikomu nie zgłaszają tego faktu, a często ukrywają przed
innymi osobami.
W roku 2008 na ogólną liczbę 1.308 interwencji domowych ( 1.201 w 2007 r. ), 58
przypadków dotyczyło przemocy w rodzinie, w skutek czego służby policyjne wszczęły
procedurę „Niebieskiej Karty”. Skutki przemocy dotyczą wszystkich członków rodziny.
Sprawcami przemocy byli mężczyźni ( 59 ), w tym 41 pod wpływem alkoholu.
Pokrzywdzonymi są głównie kobiety i dzieci. Na ogólną liczbę 94 ofiar przemocy 66 to
kobiety, 1 mężczyzna, a 27 osoby małoletnie. Liczba postępowań z art. 207 K.K
( znęcanie fizyczne lub psychiczne ) w 2008 r. wynosiła:
- wszczętych

- 28

- stwierdzonych - 18
- zakończonych

-23.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął w 2008 r. 48 zgłoszenia dotyczących
stosowania przemocy w rodzinie. W 80% zgłaszanych interwencji sprawcami były osoby
uzależnione bądź nadużywające alkohol.
Ponieważ osoby dotknięte przemocą wymagają wszechstronnej pomocy, bardzo istotna
jest ścisła współpraca oraz zabezpieczenie przepływu informacji pomiędzy różnymi
instytucjami zajmującymi się pomaganiem ofiarom przemocy domowej.
Oprócz Policji, w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczą pracownicy
socjalni, lekarze, nauczyciele, pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jak
również Prokuratur, Sąd Rejonowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Miejska
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności
dla dzieci i młodzieży.
Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży w roku 2008
stanowiła najważniejszą część Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
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Problemów Alkoholowych. Szczególną rolę w pracy profilaktycznej z dziećmi i
młodzieżą odgrywają zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i profilaktyczne, w tym
socjoterapeutyczne.
Zadania w tym zakresie realizowane były przede wszystkim w świetlicach
funkcjonujących przy:
- szkołach podstawowych i gimnazjalnych ( 12 świetlic ),
- Komendzie Hufca ZHP,
- Parafii p.w. Św. Antoniego,
- Parafii Wniebowzięcia NMP.
Dzieci uczestniczą w zajęciach na podstawie skierowań od wychowawców, pedagoga
szkolnego, na własną prośbę lub na wniosek rodziców.
W 2008 r. w zajęciach profilaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych uczestniczyło
ponad 450 dzieci.
Zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
podczas zajęć realizowane są różnorodne formy oddziaływań profilaktyczno – edukacyjnych:
można zdiagnozować zachowania problemowe i podjąć interwencję, czy też skierować
uczestnika zajęć do placówek udzielających profesjonalnej pomocy psychologicznej.
W świetlicach realizowane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, profilaktyczne,
socjoterapeutyczne i sportowe dostosowane odpowiednio do wieku uczestników.
Programy profilaktyczne mają na celu naukę dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia,
umiejętności realizowania swoich potrzeb w sposób dojrzały, nienaruszający godności
i bezpieczeństwa innych. Ważną rolę odgrywa również nauczanie dzieci i młodzieży
umiejętności komunikowania się, dialogu i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Do profesjonalnych programów profilaktycznych realizowanych w placówkach
należą: „Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”, „Spójrz inaczej”, „Zanim
spróbujesz”, „Tak czy Nie”, „Dziękuję, nie” oraz „Trzy koła”, „Nasze spotkania”, „Noe”.
Programy rozwijają u dzieci koncentrację i umiejętność obserwacji otoczenia i uczenia od
niego pozytywnych wzorców. Ponadto umożliwiają wykształcenie u dzieci świadomej
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą, pija bądź „biorą” przy
nich. Celem jest także rozszyfrowanie mitów i fałszywych przekonań dotyczących
papierosów, narkotyków i alkoholu. Poprzez uczestnictwo w zajęciach dzieci nabywają
wiedzę o następstwach zażywania alkoholu, uczą się trudnej sztuki odmawiania, samopomocy
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i pokonywania stresów związanych z nadużywaniem alkoholu przez członków ich rodzin.
Wiedzą również, gdzie szukać pomocy.
Przeprowadzono pogadanki, wyświetlano filmy edukacyjne, pn. „Lekcje przestrogi”,
rozpowszechniano ulotki i broszury o tematyce uzależnień i skutkach ich używania.
Organizowano gry i zabawy dydaktyczne, quizy, sprawdziany i konkursy wiedzy, zajęcia
plastyczne, sportowe, różne formy teatralne.
W trakcie zajęć uczniowie mogli odrabiać lekcje, wyrównywać braki w nauce,
bezpiecznie i aktywnie spędzać wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania, nauczyć się
pokonywania bariery nieśmiałości i nabyć umiejętności pracy w grupie.

W Publicznym Gimnazjum Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 11, Zasadniczej Szkole
Zawodowej przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego i innych placówkach oświatowych,
organizowano pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe z programem profilaktyki
uzależnień, służące zagospodarowaniu czasu wolnego w ferie zimowe ( 464 godz. ). Z tego
typu zajęć korzystało ogółem 450 dzieci.
Szeroki program, jaki oferują świetlice, jak również dodatkowe zajęcia sportowe,
cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Świadczy o tym stała grupa
dzieci regularnie uczęszczających na zajęcia.
Zajęcia prowadziło ogółem 56 osób ( nauczyciele, opiekunowie, instruktorzy sportowi ),
którzy łącznie przepracowali:
- 5.626 godz. Zajęć profilaktycznych w ramach świetlic środowiskowych,
- 1.464 godz. W ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych.
W okresie wakacji letnich 110 dzieci ze środowisk dotkniętych lub zagrożonych
problemem alkoholowym oraz innymi uzależnieniami, wzięło w 10 dniowych koloniach
z programem psychoterapii. Kolonie odbyły się w dwóch turnusach w miejscowości Rąbka
k/Łeby ( woj. Pomorskie ). Dzieci zostały wytypowane do udziału w koloniach przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej.
Uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta uczestniczyli w teatralnych formach
programów profilaktycznych poruszających problematykę uzależnień:
- spektakl profilaktyczno – edukacyjny „Przygody na skraju polany”,
- spektakl profilaktyczno – edukacyjny „Przygody Misia i Jego przyjaciół”.
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Pozostałe działania profilaktyczno – edukacyjne realizowane w ramach Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) Przystąpienie placówek szkolnych, do Ogólnopolskiej Kampanii społecznej
„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2008” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów
i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Miasto otrzymało certyfikat za aktywny
udział w kampanii, natomiast uczniowie – nagrody rzeczowe,
2) Realizacja programu przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców poprzez m. In.
przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych.
Celem programu jest uświadomienie przyszłym użytkownikom dróg możliwych
zagrożeń, jakimi są siadanie za kierownicą po spożyciu nawet najmniejszej ilości
alkoholu lub narkotyków oraz poszerzenie wiedzy o zasadach bezpiecznego
poruszania się po drogach. Podczas szkoleń, w których uczestniczyło ok. 600
słuchaczy, przekazane zostały „liczniki trzeźwości” jako materiał pomocniczy do
obliczania stężenia spożytego alkoholu i czasu jego utrzymywania się w organizmie.
Program realizowano wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Zduńskiej Woli,
3) Wyposażenie świetlic w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć
opiekuńczo – wychowawczych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych i sportowych
z dziećmi,
4) Realizacja programów profilaktyki wczesnodziecięcej w publicznych przedszkolach –
zakup materiałów dydaktycznych do realizacji w przedszkolach programów
profilaktyki zdrowotnej,
5) zakup urządzeń zabawowych dla dzieci służących realizacji wczesnodziecięcych
programów profilaktycznych przy Publicznych Przedszkolach Nr 6 i Nr 9,
6) wycieczki o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym,
7) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych, profilaktycznych, portowych.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Stowarzyszenia abstynenckie stanowią miejsce zdrowego i trzeźwego stylu życia dla osób
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Działają na rzecz rozwiązywania problemów
alkoholowych naszej społeczności.
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Kluby podejmują działania skierowane na motywowanie do leczenia odwykowego, prowadzą
konsultacje, nawiązują kontakty z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, oferując pomoc i
wsparcie w utrzymywaniu abstynencji i procesie trzeźwienia.
Kluby realizowały swoją działalność poprzez:
1) Oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu, udzielanie pomocy o porad osobom
potrzebującym trwania w trzeźwości,
2) Organizowanie imprez abstynenckich takich jak: rocznice klubowe i rocznice klubowe
i rocznice abstynencji, imprezy rekreacyjne oraz sportowe rozgrywki społeczności
abstynenckiej,
3) Współpracę z kościołami,
4) Spotkania okolicznościowe dla członków klubów, rodzin, sympatyków,
5) Uczestnictwo w terapii,
6) Propagowanie trzeźwości i podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska.
W ramach swoich działań każde stowarzyszenie abstynenckie wyznacza gospodarza
klubu, który pełni rolę „osoby pierwszego kontaktu” w sprawach dotyczących problemów
alkoholowych. Ich praca oznacza także koordynowanie bieżącej działalności klubu oraz
nadzór nad prawidłową realizacją wewnętrznego harmonogramu działań, jest związana z
materialną odpowiedzialnością za lokal i korzystanie z niego. Gospodarz posiada wiedzę nie
tylko na temat uzależnienia, ale również zjawisk temu towarzyszących, jak: choroba
alkoholowa, przemoc w rodzinie, uzależnienie, współuzależnienie, nawroty choroby, trudna
sytuacja dzieci w rodzinie alkoholowej, itp.
Kluby współpracują z Urzędem Miasta, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Miejską Komisją Problemów Alkoholowych, Policją, z placówkami lecznictwa odwykowego:
stacjonarnymi i ambulatoryjnymi. Członkowie klubów systematycznie uczestniczą w terapii,
w mitingach, organizowanych w grupach Anonimowych alkoholików.
Społeczność abstynencka prowadziła działania na rzecz propagowania kultury
abstynenckiej i idei trzeźwości organizując różnorodne spotkania, rozgrywki i turnieje
sportowe. W 2008 r. po raz trzynasty odbyła się zorganizowana przez kluby abstynenckie dla
wszystkich mieszkańców miasta, impreza integracyjna Festyn Trzeźwości pn. „Trzeźwy Maj
– Dobry Maj”.
Miasto sfinansowało koszty pobytu i specjalistycznej terapii na obozie dla 137 osób
uzależnionych i współuzależnionych z klubów abstynenckich „Wola”, „Zwrotnica”,
„Rodzina”, „Rzemieślnik”.
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Stowarzyszenia abstynenckie otrzymują dotację z budżetu Miasta, pokrywającą do 90%
koszty utrzymania klubów ( wynajem pomieszczeń, media ), koszty związane z pełnieniem
dyżurów przez gospodarzy klubów – „osoby pierwszego kontaktu”, jak również na
organizację integracyjnej imprezy trzeźw ościowej – „Trzeźwy Maj – Dobry Maj”.
Ograniczanie dostępności alkoholu.
Na dzień 31 grudnia 2008 roku, sprzedaż napojów alkoholowych prowadziły ogółem
152 punkty, w tym:
- do spożycia poza miejscem sprzedaży

- 109

- do spożycia w miejscu sprzedaży - 42
Limit 200 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem, jak i w miejscu sprzedaży,
wykorzystywany jest ogółem w 69,0%:
- poza miejscem sprzedaży * sklepy ) limit 140 punktów – wykorzystano 73,6%, tj. 109
punkty,
- w miejscu sprzedaży ( punkty gastronomiczne ): limit 60 – wykorzystano 58,3%, tj. 42
punktów
Sprzedaż samego piwa prowadziło 20 placówek, w tym: 13 sklepów, 7 barów.
Pozostałe działania.
Kontynuowana jest ścisła współpraca z Komendą Powiatową Policji w zakresie
wspólnej realizacji systemu przeciwdziałania zjawiskom patologicznym, a w szczególności
zmniejszania zjawiska wzrostu spożycia alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych
przez dzieci i młodzież oraz rozwiązywania problemów dotyczących przemocy w rodzinie
poprzez uczestnictwo funkcjonariuszy Policji w kontrolach punktów sprzedaży napojów
alkoholowych, wymianę informacji dotyczącej nadużywania środków psychoaktywnych.
Prowadzona jest ścisła współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Warszawie oraz Regionalnym Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie
Marszałkowskim w Łodzi, poprzez czynne uczestnictwo w szkoleniach i naradach
tematycznych.
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W IV kwartale 2008 r. rozpoczęto prace związane z utworzeniem placówki
profilaktyki i terapii uzależnień, usytuowanej w Przychodni Lekarskiej SPZOZ
w Zduńskiej Woli, przy ul. Szadkowskiej 2.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia małżeńskiego,
demoralizację nieletnich, zakłócają spokój i porządek publiczny, uchylają się od pracy,
kierowane były na rozmowy z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, podczas których motywowane były do zmiany postępowania, podjęcia
leczenia bądź terapii.
W 2008 roku Komisja odbyła 12 posiedzeń, podczas których zespół ds. orzekania
prowadził rozmowy interwencyjno – motywacyjne do podjęcia leczenia, w których wraz
z wezwanymi uczestniczyli ich najbliżsi.
Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 r. wpłynęło
100 nowych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku
leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkohol.
Wnioskodawcy:
Komenda Powiatowa Policji

- 32

Rodzina

- 34

Kuratorzy sądowi

- 22

MOPSCOS

- 9

PCPR

- 3

32 sprawy kontynuowano z 2007 roku.
Komisja wystosowała 157 zaproszeń do osób, które swoim nadmiernym piciem alkoholu
powodują określone problemy, wymienione w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwłaszcza rodzinie, w celu zmotywowania ich do podjęcia
terapii lub leczenia, oraz 31 zaproszeń do rodzin.,
W wyniku analizy zgromadzonej dokumentacji i przeprowadzonych rozmów Komisja podjęła
działania w sprawie:
- uzyskania bądź aktualizacji informacji środowiskowych przez KPP

- 144

- skierowania na badanie przez biegłych ( psychiatra, psycholog )

- 59
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- zmotywowania do podjęcia dobrowolnego leczenia

- 41

- wystosowania pism motywujących do podjęcia lub kontynuacji terapii - 27
- sprawdzenia, czy podjęto leczenie lub terapię

- 62

- zapytania do sądu i kuratorów sądowych, PCPR

- 10

- wznowienia spraw

-

2

- przekazania wg właściwości

-

1

- skierowania do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia
odwykowego

- 36

- zawieszenia postępowania

- 65

oraz kontynuowała 32 sprawy z 2007 r.
Ponadto Komisja przeprowadza kontrole. W 2008 r. przeprowadzono 35 kontroli.
Alkohol, środki psychoaktywne a młodzież.
Wyniki „Badania stanu dostępności i używania środków psychoaktywnych przez uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów” przeprowadzone przez „Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną w Zduńskiej Woli w 2008 r. na reprezentatywnej próbie losowej uczniów klas
IV – VI szkół podstawowych oraz klas I – III publicznych gimnazjów z terenu miasta
wykazało, że inicjacja alkoholowa następuje znacznie wcześniej niż nikotynowa czy
narkotykowa, a najczęściej wskazywanym miejscem inicjacji alkoholu jest dom rodzinny
( za zgodą i przyzwoleniem rodziców ). Poważny niepokój budzą zatem postawy rodziców.
Przyzwolenie rodziców na picie przez dzieci prowadzi do zatarcia granic między dobrem
a złem. Potwierdzają to również wyniki badań przeprowadzonych na poziomie województwa.
Najczęściej spożywanym przez młodzież alkoholem jest piwo, które zdaniem badanych jest
najłatwiej dostępne. Młodzież posiada świadomość, iż piwo jest alkoholem, jednak wraz ze
wzrostem wieku badanych świadomość ta zmniejsza się. Z wyników badań wynika, iż jest
możliwość zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie.
W wynikach badań zauważa się, że dzieci i młodzież sięgają po papierosy rzadziej niż po
alkohol.
Zdaniem badanych najtrudniej dostępne są narkotyki, na co wpływa ich cena, dostępność
i nielegalność na rynku. Jako miejsce, gdzie spotkali się z propozycją zakupu narkotyków,
wskazują dyskoteki oraz dealerów w szkołach. Przekonanie uczniów o szkodliwości
narkotyków jest wysokie. Wiedzę o używkach młodzież czerpie z różnych źródeł, najczęściej
z rozmów z rówieśnikami, z mediów oraz lekcji profilaktycznych.
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Wyniki badania lokalnego są zbliżone do wyników badań ogólnopolskich ESPAD oraz
badania ankietowego „Młodzi Polacy o zachowaniach ryzykownych” przeprowadzonych
w ramach programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w 2007 r. wśród uczniów klas V szkół
podstawowych i II klas gimnazjalnych.
Wnioski z badania przeprowadzonego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną:
1. Dzieci i młodzież zbyt wcześnie i z akceptacją ze strony rodziców przechodzą
inicjację alkoholową i powielają wzorce zabawy dorosłych. Wskazane jest kierowanie
bardziej nasilonych oddziaływań do rodziców w celu przekonania ich o szkodliwości
nadmiernie liberalnego traktowania spożywania alkoholu przez ich dzieci.
2. Zbyt łatwy dostęp do alkoholu i papierosów dla dzieci i młodzieży – oddziaływania
skierowane do sprzedawców i właścicielu punktów sprzedaży.
3. Wskazana jest edukacja zdrowotna, w tym uczenie rozwiązywania problemów oraz
zabawy bez używek.
4. Ważna informacją wynikająca z badań, jest fakt, że młodzież czy to używająca
alkoholu czy narkotyków, w zasadzie nie spotyka się z żadnymi konsekwencjami
takiego postępowania. Można domniemywać, że jest to skutkiem, z jednej strony
przebiegłości młodzieży w ukrywaniu takich zachowań, z drugiej – nadmiernego
zaufania i niedopuszczenia przez rodziców do świadomości, że ich dzieci też
podejmowały próby alkoholowe, nikotynowe i narkotykowe. Na uwagę dorosłych
także zasługuje fakt upijania się dzieci i młodzieży – i również tutaj brak
konsekwencji ze strony dorosłego otoczenia. Ważne jest poważniejsze traktowanie
nieprawidłowości zachowania i podejmowania działań korygujących.
5. Szkoła odgrywa swoją pozytywną rolę i wyposaża uczniów w wiedzę o używkach
i zagrożeniach wynikających z ich stosowania. Ważne jest zintegrowanie działań
wszystkich możliwych poprzez zaoferowanie alternatywnego sposobu spędzania
wolnego czasu oraz tworzenia możliwości nabierania pozytywnych doświadczeń
w spędzaniu czasu bez używek, kreowanie mody na trzeźwość.
Do wzrostu konsumpcji alkoholu przez młodzież przyczyniają się niewłaściwe postawy
dorosłych ( w tym rodziców ), na co składa się brak wystarczającej wiedzy na temat wpływu
alkoholu na powstawanie szkód zdrowotnych i społecznych jak i brak umiejętności
i gotowości do podejmowania zdecydowanych interwencji wobec spożywania alkoholu przez
dzieci i młodzież.
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Zasoby:
1) Placówki służby zdrowia prowadzące poradnictwo, terapię uzależnień alkoholowych:
a) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Poradnia dla Osób
z Problemami Alkoholowymi;
Placówka w ramach umowy z NFZ realizuje podstawowy program terapii dla osób
uzależnionych i współuzależnionych, a także w ramach MPPiRPA
ponadpodstawowy program psychoterapii dla osób uzależnionych i
współuzależnionych od alkoholu, wykraczający poza zakres kontraktu z NFZ,
b) Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Punkt Lekarsko
– Konsultacyjny dla Osób z Problemami Alkoholowymi i Ich Rodzin.
Podstawowym zadaniem Punktu jest udzielanie bezpłatnej pomocy osobom
uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom. Zainteresowani skorzystać mogą
z porad i konsultacji lekarza psychiatry i psychologów. W szczególności Punk
zapewnia opiekę psychiatryczno – psychologiczną osobom uzależnionym,
współuzależnionym, ofiarom przemocy oraz osobom kompensacyjnie pijącym
alkohol w przebiegu psychoz w zakresie diagnozy lekarskiej, motywacji do
leczenia, leczenia biologicznego uzależnienia, leczenia problemów zdrowotnych
u osób współuzależnionych,
c) Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Progres”,
d) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie – Oddział Leczenia Uzależnień,
e) terapeuta ds. uzależnień od środków psychoaktywnych,
2) Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej Centrum Opieki Socjalnej. Pomoc udzielana jest przez specjalistów:
psychologa, prawnika i pracowników socjalnych,
3) Placówki oświatowe,
4) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
5) Stowarzyszenia abstynenckie i grupy anonimowych alkoholików
6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej – Klub Integracji
Społecznej,
7) Komenda Powiatowa Policji,
8) Kościoły i grupy parafialne, wspólnoty osiedlowe, stowarzyszenia oraz inne osoby
prawne i fizyczne.
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Zdiagnozowane obszary problemowe:
1. Szkody zdrowotne, społeczne i rozwojowe spowodowane piciem alkoholu przez
młodzież.
2. Szkody spowodowane zaburzeniami życia rodzinnego z powodu uzależnień
i rówieśniczego, w tym przemoc domowa i rówieśnicza.
3. Niewłaściwe postawy i wzorce społeczne wobec problemów alkoholowych.
4. Wysoki poziom konsumpcji alkoholu przez osoby niepełnoletnie.
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2.8.

Identyfikacja najważniejszych problemów społecznych miasta
Zduńska Wola

Jednym z najważniejszych elementów postępowania diagnostycznego, mającego określić
zasadnicze problemy i kierunki ich rozwiązywania jest identyfikacja problemów
społecznych.
Przy diagnozie wykorzystano źródła zastane ( dane wtórne ):
1. Dostępne dane statystyczne
2. Dane gromadzone przez instytucje
- Urząd Miasta
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Powiatowy Urząd Pracy
- Komenda Powiatowa Policji
- Placówki służby zdrowia
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki”
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
- Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
oraz odwołano się do pierwotnych źródeł informacji za jakie można uznać ocenę
znaczenia problemów społecznych przez osoby, które się tą tematyką zajmują bądź
stykają w swej pracy zawodowej czy społecznej.
Podstawowym narzędziem badawczym była ankieta skierowana do osób mających wpływ
na kształt lokalnej polityki społecznej, m. in.: radnych, pracowników samorządowych
osób reprezentujących wybrane instytucje lokalne, takie jak: edukacja, służba zdrowia,
pomoc społeczna, lokalni przedsiębiorcy, TBS „Złotnicki”, Policja, Sąd, mieszkańcy
miasta, organizacje pozarządowe.
Najważniejsze problemy społeczne w mieście, które należy uznać przy tworzeniu
Strategii.
Za najważniejsze problemy społeczne w mieście uznano bezrobocie oraz alkoholizm.
Poważnym problemem wskazanym przez respondentów jest również niezaradność
życiowa, ubóstwo, oraz bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemoc
w rodzinie, narkomania, bezdomność.
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Przedstawiamy kwestie, które uzyskały największą liczbę wskazań:

Lp.

Główne przyczyny problemów społecznych

Liczba wskazań

mieszkańców
1.

Bezrobocie

87

2.

Alkoholizm

63

3.

Niezaradność życiowa

55

4.

Ubóstwo

54

5.

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych

48

6.

Przemoc w rodzinie

17

7.

Narkomania

11

8.

Bezdomność

11
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3. ANALIZA OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO I
WEWNĘTRZNEGO GŁÓWNYCH OBSZARÓW POLITYKI
SPOŁECZNEJ. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT jest jedną z najprostszych i najczęściej stosowanych technik
analitycznych. Skrót SWOT pochodzi od czterech angielskich słów: Stenghts ( mocne
strony ), Weaknesse ( słabe strony ), Opportunities ( szanse ), Threats ( zagrożenia ).
Powyższe pojęcia należy rozumieć następująco:
• Szanse – to zewnętrzne zjawiska i tendencje występujące w otoczeniu, które
odpowiednio wykorzystane będą impulsem rozwoju oraz osłabią występujące
negatywne zjawiska.
• Zagrożenia – to wszystkie zewnętrzne zjawiska postrzegane jako bariery dla rozwoju
gminy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Istnienie zagrożeń musi być brane pod
uwagę przy planowaniu podejmowanych działań.
• Mocne strony – to walory wynikające z uwarunkowań wewnętrznych gminy, które w
pozytywny sposób wyróżniają ja spośród innych. Mocne strony mogą być zarówno
obiektywnie dane przez naturę ( np. liczba osób w wieku produkcyjnym ), jak i być
zasługą lokalnej społeczności ( np. wyskoki poziom mobilności i przedsiębiorczości ).
• Słabe strony – to konsekwencja ograniczeń zasobów i niedostatecznego ukształtowania
uwarunkowań wewnętrznych. Mogą one dotyczyć całej gminy, jaki i jej części. Mogą
dotyczyć wszystkich aspektów funkcjonowania gminy, bądź jej poszczególnych
elementów.
Właściwe zdiagnozowanie poszczególnych czynników pozwoli na osiągnięcie celów,
którym służy analiza SWOT. Celem tym jest:
• unikanie zagrożeń,
• wykorzystywanie szans,
• wzmacnianie słabych stron,
• opieranie się na mocnych stronach.
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Tabele Analizy SWOT
W tabelach ograniczono się do sfer mających wpływ na politykę społeczną.

Mocne strony

Słabe strony

• dobre położenie i dogodne połączenie
komunikacyjne
• dobrze rozwinięta sieć szkolnictwa w
mieście
• dobra infrastruktura pomocy społecznej
( dom pomocy społecznej, poradnictwo dla
rodzin, Warsztat Terapii Zajęciowej ,
Schronisko dla bezdomnych, KIS, Poradnia
Prawno – Rodzinna, Punkt Konsultacyjny
ds. Przemocy w Rodzinie, PIO )
• zaangażowanie i wykształcenie kadry
pomocy społecznej
• dostęp do placówek służby zdrowia
• współpraca z instytucjami i organizacjami
działającymi na polu pomocy społecznej
• sieć świetlic środowiskowych realizujących
programy profilaktyczne oraz zajęcia
pozalekcyjne i sportowe dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych
• współpraca instytucji i stowarzyszeń na
rzecz rozwiązywania problemów
społecznych ( koalicje )
• możliwość dokształcania systematycznego
dla pracowników socjalnych w ramach EFS
• oferta dla Seniorów
• organizacja środowiska lokalnego na rzecz
rozwiązywania problemów społecznych
CAL, wzrost zainteresowani mieszkańców
działaniami społecznymi
• potencjał współpracy z organizacjami
pozarządowymi, instytucjami
• uzupełnianie usług administracji publicznej
przez organizacje pozarządowe poprzez
świadczenie poza ustawowych form
wsparcia ( odzież, pomoc żywnościowa,
usługi opiekuńcze )

• brak mieszkań socjalnych i komunalnych
• bardzo ograniczona oferta rynku pracy
• bezrobotni z niskim wykształceniem oraz
po 50 rż, długotrwale bezrobotni, bez
kwalifikacji,
• bezradność i mała mobilność osób
bezrobotnych,
• słaba pozycja materialna seniorów,
bariery architektoniczne w budynkach
użyteczności publicznej
• brak dostępności dla osób
niepełnosprawnych na wózkach
inwalidzkich do środków
komunikacji miejskiej
• zagrożenia eksmisjami
• niewystarczająca kadra pomocy społecznej
( na 2 tys. mieszkańców jeden pracownik
socjalny )
• brak wolontariuszy przygotowanych do
pracy z osobami starszymi i
niepełnosprawnymi
• zjawisko alkoholizmu, narkomanii,
przemocy w rodzinie
• brak specjalistów z zakresu terapii
uzależnień ( z certyfikatem PARPA )
• niedostosowanie sytemu edukacji do rynku
pracy
• niewystarczająca liczba oddziałów
integracyjnych w przedszkolach i szkołach
• ograniczony dostęp do specjalistycznych
usług medycznych dla osób starszych
i niepełnosprawnych ( rehabilitacyjnych,
paliatywnych, opieki długoterminowej )
• rozluźnienie więzi społecznych
• ograniczony dostęp do usług medycznych
dzieci i młodzieży ( specjalistycznych,
np. psychiatra )
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Szanse

Zagrożenia

• możliwość korzystania z programów
strukturalnych EFS, szansą na poprawę
polityki społecznej
• aktywizacja sektora organizacji
pozarządowych
• możliwość wykorzystania środków
zewnętrznych na budownictwo socjalne
• decentralizacja władzy
• współpraca władz lokalnych i regionalnych
z partnerami społecznymi w ramach
rozwiązywania problemów społecznych
• szkolenie kadry realizującej pomoc osobom
starszym i niepełnosprawnym
• dostosowanie standardów usług do osób
starszych i niepełnosprawnych do
wymogów Unii Europejskiej
• wzrost społecznej akceptacji osób
niepełnosprawnych
• przypływ zewnętrznego kapitału –
stworzenie bogatej oferty kształcenia
ustawicznego
• zmniejszenie liczby osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
• możliwość realizacji programów unijnych
w zakresie aktywnej integracji na rzecz
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
• zwiększanie zatrudnienia pracowników
socjalnych
• otwarcie unijnego systemu edukacji dla
młodzieży
• wzrost zainteresowania wolontariatem jako
formą aktywizacji środowiska lokalnego
• lokalne inicjatywy pokazujące możliwość
wspólnego rozwiązywania problemów
społecznych
• pozyskiwanie środków na programy dla
osób bezrobotnych przez PUP
• rozszerzenie oferty programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
• rozwój pomocy społecznej na rzecz rodzin
potrzebujących pomocy

• występowanie zjawiska rozpadu więzi
rodzinnych i zaniku kontroli społecznej
oraz zagrożeń funkcjonowania rodziny:
uzależnienia bezrobocie, przemocy
w rodzinie, ubóstwa, bezdomności
• niski poziom wiedzy prawnej wśród
społeczeństwa
• szara strefa
• wzrost bezrobocia długotrwałego, zjawisko
dziedziczenia bezrobocia oraz rozwój
zjawiska wykluczenia społecznego
• nie wzrasta mobilność zawodowa
• wzrost liczby osób starszych i
niepełnosprawnych, samotnych
• niesprzyjająca pomocy osobom starszym
i niepełnosprawnym ogólna sytuacja
społeczno – ekonomiczna kraju
• brak możliwości poprawy warunków osób
starszych i niepełnosprawnych dzięki
nowemu systemowi emerytalno –
rentowemu
• wzrost zapotrzebowania na placówki opieki
całodobowej dla osób starszych
i niepełnosprawnych
• niewystarczające środki finansowe na
likwidację barier architektonicznych
• brak stabilności rodzin wielodzietnych
• proces starzenia się mieszkańców, niż
demograficzny
• niespójne i zmienne prawo socjalne
utrudniające efektywną pomoc społeczną
• niestabilna polityka finansowa państwa
wobec samorządów
• wzrost liczby osób uzależnionych
• zły system działający w sferze tworzenia
nowych miejsc pracy ( duże koszty, duże
podatki )
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• poprawa przepisów w zakresie pomocy
społecznej
• poprawa bazy lokalowej pomocy
społecznej
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4. MISJA
Priorytetem działań gminy jest dążenie do zapewnienia mieszkańcom jak najwyższego
poziomu życia i stworzenia warunków do wszechstronnego rozwoju. Nie można jednak
zapominać o tych, którzy z różnych przyczyn nie biorą udziału w postępujących procesach
rozwoju. Solidaryzm społeczny nakazuje pamiętać o tych osobach, zaś standardem powinno
być bytowanie osób i rodzin w warunkach szanujących ich godność.

Polityka społeczna prowadzona przez samorząd
lokalny dąży do zapewnienia mieszkańcom jak
najwyższego poziomu życia i stwarza im warunki
do wszechstronnego rozwoju, otwarta na aktywne
społeczeństwo uczestniczące w życiu społeczno gospodarczym miasta.
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5. CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE, ZADANIA
Cel strategiczny I: Wdrażanie aktywnej polityki społecznej
Podmiotem aktywnej polityki społecznej jest człowiek i jego potrzeby.
Rozwój aktywnej polityki wymaga ciągłej diagnozy potrzeb oraz działań instytucji
samorządowych oraz pozarządowych.
Wdrażanie aktywnej polityki społecznej będzie się dokonywać przez inspirowanie
i promowanie nowych rozwiązań oraz podniesienie efektywności i współpracy służb
działających w obszarze polityki społecznej.
Aktywna polityka to mobilizacja i wspieranie lokalnych inicjatyw, które najbardziej znają
środowisko problemów społecznych. To również poszukiwanie nowych form, sposobów
działania.
Różnorodność problemów społecznych, dynamika zmian w pomocy społecznej wymusza
potrzebę podwyższania kompetencji zawodowych odpowiedzialnych służb pomocy
społecznej. Stawiane są coraz wyższe wymagania odnośnie koniecznych kwalifikacji
zawodowych, szkoleń zawodowych, poszerzenia merytorycznych umiejętności kadry pomocy
społecznej.

Cel operacyjny 1
Zwiększanie wiedzy dotyczącej problemów społecznych
Zadania:
1. Badanie i identyfikacja problemów społecznych.
2. Sporządzanie i opracowywanie bilansu potrzeb.
3. Opracowywanie informacji o aktualnym stanie pomocy społecznej.
4. Pełnienie roli koordynatora w zakresie polityki społecznej.

Cel operacyjny 2
Tworzenie korzystnych warunków do realizacji zadań pomocy społecznej
Zadania:
1. Kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w celu podniesienia
efektywności pracy socjalnej z osobą i rodziną i organizacji pomocy społecznej.
2. Inicjowanie i organizowanie cyklicznych szkoleń dla kadr pomocy społecznej.
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3. Organizowanie konferencji, seminariów z udziałem partnerów społecznych.
4. Współdziałanie w organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje
z zakresu działań samopomocowych.

Cel operacyjny 3
Wprowadzenie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej
Zadania:
1. Aktywizowanie i pobudzanie do działania społeczności lokalnej – wpieranie inicjatyw
społecznych poprzez m. in. akcje letnie i zimowe dla dzieci, dożywianie dzieci
w szkołach, wspomaganie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych.
2. Pozyskiwanie wolontariuszy do pracy z rodziną w celu rozwiązywania konkretnych
problemów.
3. Rozwój poradnictwa i współdziałanie w tym zakresie różnego rodzaju służb
społecznych.
4. Promowanie aktywnych postaw w rozwiązywaniu egzystencjonalnych problemów
życia codziennego.
5. Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach i w systemie
pozaszkolnym.
6. Inicjowanie i wspieranie programów na rzecz pomocy rodzinie.
7. Inicjowanie i wspieranie programów na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach partnerstwa
społecznego przy udziale podmiotów działających na rynku pracy oraz w obszarze
pomocy społecznej.
8. Inicjowanie i wspieranie programów na rzecz wyrównywania szans osób starszych
i niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w propagowaniu i wspieraniu
innowacyjnych projektów z zakresu polityki.
10. Zlecanie zadań z zakresu polityki społecznej do realizacji przez organizacje
pozarządowe.
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Cel strategiczny II: Systemowa pomoc osobom i rodzinom
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 uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną
organizują organy administracji rządowej i samorządowej. Organy te realizując zadania
pomocy społecznej współpracują, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami pozarządowymi,
kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami
fizycznymi i prawnymi.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności
człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem.
Prowadzenie kompleksowych działań skierowanych do osób i rodzin w celu wspomagania
aktywności mieszkańców miasta jest niezbędnym warunkiem rozwoju społecznego.
Efektywność pracy socjalnej zależy od współpracy z wieloma instytucjami: samorząd
lokalny, sąd, policja, służba zdrowia, placówki edukacyjne, PCPR, straż miejska, organizacje
pozarządowe.
Nowoczesna pomoc społeczna widziana jest jako funkcjonowanie sytemu i adaptowanie do
zmieniających się warunków życia.
Obecnie odchodzi się od prostego rozdawnictwa pomocy materialnej na rzecz podejmowania
działań zaradczych w wielu działaniach życia społecznego.
Wymaga to kształcenia służb pomocy społecznej oraz nowoczesnej pracy socjalnej. Pomoc
społeczna tworzy kompleks instytucjonalny z dużym potencjałem ludzkim. Zwiększanie
obszaru współpracy pomocy społecznej pozostaje w ścisłym związku z oddziaływaniem do
pobudzenia samoorganizowania się mieszkańców w celu rozwiązania konkretnych
problemów społeczności lokalnej.

Cel operacyjny 1
Rozwój usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy
społecznej, organizacje pozarządowe i inne podmioty
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Zadania:
1. Integracja podmiotów działających w obszarze usług socjalnych.
2. Opracowywanie i wdrażanie programów lokalnych na rzecz pomocy osobom
i rodzinom.
3. Wspieranie zwiększenia zatrudnienia służb pomocy społecznej.
4. Opracowywanie i wspierane nowatorskich programów wsparcia społecznego
w środowisku lokalnym.
5. Rozwijanie usług opiekuńczych, socjalnych i rehabilitacyjnych przeznaczonych dla
osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku lokalnym ( domy opieki, hostele,
opieka okresowa, wsparcie w sytuacji kryzysowej, ZOL, bariery architektoniczne ).
6. Świadczenie usług specjalistycznych i pomocy obiadowej na bazie Domu Pomocy
Społecznej w Zduńskiej Woli.
7. Realizowanie działań diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych przez
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
8. Realizacja działań edukacyjnych dla osób objętych pomocą społeczną ułatwających
wychodzenie ze stanu ubóstwa, bezdomności, wykluczenia społecznego.
9. Działania organizacji pozarządowych realizujących zadania pomocowe.
10. Doskonalenie poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego, prawnego, socjalnego
dla rodzin ( Poradnia Prawno – Rodzinna, Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy
w Rodzinie, Punkt Informacji Obywatelskiej ).
11. Realizacja programów profilaktycznych zapobiegających powstawaniu
niepełnosprawności.
12. Zwiększanie dostępności poprzez likwidowanie barier architektonicznych w obiektach
użyteczności publicznej.
13. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym, w szczególności poruszającym się na
wózkach inwalidzkich, korzystanie ze środków użyteczności publicznej.
14. Tworzenie oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz klas integracyjnych
w szkołach i zagwarantowanie ciągłości kształcenia integracyjnego.

Cel operacyjny 2
Wzmocnienie pozycji rodziny oraz rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu
rodziny w środowisku lokalnym
Zadania:
1. Promowanie rodziny jako podstawowej komórki społecznej.
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2. Wspieranie lokalnego systemu wspierania rodziny.
3. Wspieranie programów i inicjatyw środowisk lokalnych na rzecz pomocy rodzinie.
4. Podnoszenie jakości i dostępności realizowanego systemu świadczeń rodzinnych.
5. Tworzenie i rozwój sieci placówek edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci
i młodzieży, m. in. zwiększanie dostępności bazy już istniejącej, wzmocnienie roli
świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz organizacja czasu wolnego
( boiska, miejsca zabaw, kluby, świetlice, zajęcia pozaszkolne ), tworzenie nowych
obiektów.
6. Pomoc rodzinom w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych.
7. Włączanie rodziców do współpracy z placówkami oświatowymi i wychowawczymi
w procesach edukacyjnych i wychowawczych.
8. Pomoc rodzinom maturalnym w przezwyciężaniu trudnych warunków
umożliwiających powrót dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych do domu
rodzinnego.
9. Aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania form
wspierania rodziny.
10. Rozwój systemu współpracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tworzenie
zespołów interdyscyplinarnych ).
11. Doskonalenie kadr z zakresu wspomagania rodziny celem tworzenia systemu pomocy
dla rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.
12. Prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących współczesnych zagrożeń rodziny
oraz ich skutków.

Cel operacyjny 3
Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji rodziny
Zadania:
1. Wspieranie materialne rodzin z systemu pomocy społecznej.
2. Zintensyfikowanie i rozwój pomocy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem
rodzin ze środowisk niewydolnych wychowawczo.
3. Podejmowanie inicjatyw i nowatorskich rozwiązań na rzecz pomocy rodzinie
dysfunkcyjnej wychowawczo ( „Asystent Rodziny” ).
4. Prowadzenie grup wsparcia i samopomocowych.
5. Organizowanie i finansowanie dożywiania dla dzieci i młodzieży w trakcie nauki
i zajęć pozalekcyjnych oraz wyposażenie w artykuły szkolne.
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6. Uzupełnienie infrastruktury socjalnej miasta, m. in. tworzenie mieszkań socjalnych.
7. Wspieranie poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego, prawnego, socjalnego
dla rodzin dysfunkcyjnych.
8. Współpraca z placówkami szkolnymi, kuratorami zawodowymi, dzielnicowymi,
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Cel operacyjny 4
Kształtowanie pozytywnych postaw w społeczności lokalnej wobec integracji osób
starszych i niepełnosprawnych
Zadania:
1. Współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na
rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
2. Działalność Sp-ni Inwalidów Bonex i Warsztatu Terapii Zajęciowej.
3. Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku , Klubów Seniora.
4. Tworzenie klimatu społecznej przychylności w najbliższym otoczeniu osób starszych
i niepełnosprawnych.
5. Organizowanie środowiska lokalnego na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych –
CAL.
6. Działalność Europejskiego Punktu Informacyjno – Doradczego dla Osób Starszych
i Niepełnosprawnych.
7. Upowszechnianie informacji o prawach i uprawnieniach osób starszych
i niepełnosprawnych oraz dostępnych formach pomocy.
8. Organizowanie imprez integracyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych
( Czerwiec Aktywnych Społeczności, Centrum Aktywności Lokalnej, imprezy
w Klubie Seniora ).
9. Stała współpraca z mediami.
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Cel strategiczny III: Aktywizacja społeczna grup wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym
Osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym to:
a) bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
b) uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
c) uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu
terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
d) chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
e) bezrobotni, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, zaliczeni do kategorii długotrwale pozostających bez pracy przez okres co najmniej
24 miesięcy,
f) zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem
w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,
g) uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów ustawy
o pomocy społecznej,
którzy ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić
swoich potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz
uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym
i rodzinnym.
Zadaniem systemu jest tworzenie warunków, które przyczyniają się do minimalizacji skutków
wykluczenia społecznego, promowania aktywności społecznej i przedsiębiorczości,
wychodzenia z izolacji społecznej oraz wzmocnienia poczucia wiary i akceptacji siebie.

Cel operacyjny 1
Identyfikowanie środowisk dotkniętych wykluczeniem społecznym
Zadania:
1. Diagnozowanie problemów osób i rodzin.
2. Ocena sytuacji środowisk dotkniętych wykluczeniem społecznym.
3. Współpraca z samorządem, instytucjami, organizacjami pozarządowymi
w identyfikacji problemu.
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Cel operacyjny 2
Kształtowanie korzystnych warunków dla zaspokojenia potrzeb osób wykluczonych
społecznie oraz redukowanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego
Zadania:
1. Zmniejszenie skutków ubóstwa poprzez systematyczną pomoc finansową, rzeczową
realizowaną przez MOPSCOS oraz organizacje pozarządowe.
2. Wdrażanie i rozwijanie programów celowych dla określonych grup społecznych
( bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, ofiar i sprawców przemocy w rodzinie,
osób starszych i niepełnosprawnych ).
3. Doskonalenie form współdziałania z osobami korzystającymi z pomocy społecznej,
podpisywanie i konsekwentne egzekwowanie realizacji kontraktów socjalnych.
4. Współpraca z PUP w zakresie organizowania robót publicznych, prac
interwencyjnych, zatrudnienia socjalnego.
5. Rozwój Klubu Integracji Społecznej w zakresie działań z reintegracji zawodowej
i społecznej.
6. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym we współpracy z organizacjami
pozarządowymi, Kościołem.
7. Organizacja robót społecznie użytecznych we współpracy z samorządem lokalnym
oraz organizacjami pozarządowymi.
8. Rozwój sieci mieszkań socjalnych.
9. Budowanie koalicji międzyinstytucjonalnych służących rozwiązywaniu problemów
wykluczenia społecznego.
10. Monitorowanie problemu uzależnienia na terenie miasta.
11. Prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych.
12. Zwiększanie skuteczności i dostępności leczenia i terapii osobom uzależnionym
i współuzależnionym w zakresie nowych metod oraz wzmocnienia efektów leczenia.

Cel operacyjny3
Wpieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zapobieganie sytuacjom
kryzysowym wynikającym z długotrwałego pozostawania bez pracy
Zadania:
1. Realizacja programów celowych przeznaczonych dla osób długotrwale pozostających
bez pracy ukierunkowanych na motywowanie do poszukiwania pracy, poszerzenia
kwalifikacji ( system wsparcia dla długotrwale pozostających bez pracy, działalność
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KIS, programy motywujące w celu zapobiegania negatywnym skutkom pozostawania
bez pracy).
2. Podniesienie statusu zawodowego i społecznego poprzez dostosowanie kwalifikacji
bezrobotnych do potrzeb rynku pracy.
3. Udzielanie wsparcia bezrobotnym poprzez substydiowane zatrudnienie ( staże,
programy specjalne ), szkolenia, pożyczki na podjęcie własnej działalności
gospodarczej, prace interwencyjne, publiczne, społecznie użyteczne.
4. Stała współpraca z PUP, OHP, Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w celu
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
5. Współudział w programach realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
aktywizujących osoby bezrobotne.
6. Realizacja programów z zakresu upowszechniania aktywnej integracji
( „Maksymilian” ).

Cel operacyjny 4
Zapobieganie sytuacjom kryzysowym związanym z wykluczeniem społecznym
Zadania:
1. Wspieranie programów i inicjatyw z zakresu poprawy warunków bytowych osób
i rodzin.
2. Upowszechnianie informacji o działalności placówek dla osób z grupy wykluczonych
społecznie jako miejscu pomocy w sytuacji kryzysowej.
3. Budowanie międzyinstytucjonalnego systemu przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.
4. Wsparcie lokalnych programów na rzecz aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
5. Propagowanie inicjatyw społecznych w zakresie pomocy społecznej w środowisku
lokalnym i rozwoju wolontariatu.
6. Współpraca z organizacjami w zakresie działań na rzecz grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
7. Promocja działań z zakresu ekonomii społecznej.
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Cel strategiczny IV: Zapobieganie i przeciwdziałanie problemom
uzależnień i przemocy w rodzinie
Uzależnienie jest obecnie problemem społecznym, medycznym, kulturowym, prawnym.
Zjawisko uzależnienia ma charakter procesu: postępuje, ewaluuje i odznacza się
zróżnicowaną dynamiką. Ciągle wzrasta liczba uzależnionych i eksperymentujących
z substancjami psychoaktywnymi ( alkohol, narkotyki ). Obniża się wiek inicjacji.
Problem uzależnień jest ściśle powiązany z takimi problemami społecznymi jak: ubóstwo,
bezrobocie, prostytucja, przestępczość, bezdomność, przemoc w rodzinie. Czynniki te
wpływają na dezorganizację rodzin i grup społecznych oraz prowadzą do patologii
społecznych.
Ważne jest więc podejmowanie działań przyczyniających się do wzrostu świadomości
społecznej na temat konsekwencji uzależnień oraz pomoc osobom uzależnionym
w uwolnieniu się od nałogu.
Wymaga to skoordynowanych działań ukierunkowanych na zwiększanie świadomości
społeczeństwa, dostępności do form leczenia i wsparcia, a także na utrzymaniu osób
uzależnionych w abstynencji.
Realizacja ustawowo nałożonych na gminę zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, narkotyków oraz przemocy w rodzinie prowadzona jest przez
uchwalany corocznie Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz programy przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Cel operacyjny 1
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i dla osób uzależnionych od alkoholu
Zadania:
1. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w ramach
SPZOZ – Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi, Punktu Lekarsko –
Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Alkoholowymi i ich Rodzin, Centrum
Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Progres”, Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy
w Rodzinie.
2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych terapeutów ( finansowanie szkoleń, udział
w konferencjach, superwizjach i innych formach ).
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3. Udział pracowników POZ w szkoleniach w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej
interwencji.
4. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych:
- motywowanie do podjęcia leczenia
- kierowanie osób na badania przez biegłych sądowych, psychiatrę i psychologa
w celu sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazanie rodzaju zakładu
leczniczego
- kierowanie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.
5. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki, socjoterapii, terapii i psychoterapii
uzależnień od różnych środków psychoaktywnych ( przede wszystkim narkotyków ).
6. Dostarczanie materiałów informacyjno – edukacyjnych przydatnych w terapii
instytucjom, organizacjom pozarządowym i społeczności abstynenckiej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Cel operacyjny 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
Zadania:
1. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie przy
MOPSCOS, Centrum Profilaktyki i Terapii „Progres”.
2. Doskonalenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się pomocą rodzinom
z przemocą.
4. Działalność stowarzyszeń abstynenckich i ruchu AA.
5. Imprezy integracyjne dla dzieci i ich rodziców, spotkania integracyjne w zakresie
przeciwdziałania przemocy domowej, narkomanii, alkoholu.
6. Wdrażanie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego przez Miejską
Komisję Rozwiązywania Problemów alkoholowych.
7. Udział w kampaniach informacyjnych i edukacyjnych związanych z profilaktyką
uzależnień i przemocą.
8. Monitorowanie problemu uzależnień na terenie miasta.

131

Cel operacyjny 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności
dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii
Zadania:
1. Organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz
pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem uzależnień.
2. Realizacja w placówkach szkolnych programów edukacyjnych adresowanych do
rodziców mających na celu zaangażowanie ich w oddziaływania profilaktyczne
wobec dzieci oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
3. Kontynuowanie działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki dla młodzieży, rodziców,
nauczycieli. Wskazanie nasilone oddziaływania do rodziców w celu przekonania ich
o szkodliwości nadmiernie liberalnego traktowania spożywania alkoholu przez ich
dzieci.
4. Zapewnienie dostępu do profesjonalnej pomocy dla osób uzależnionych od
narkotyków ( Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Progres” przy SPZPOZ ).
5. Dożywianie dzieci uczestniczących w programach psychoprofilaktycznych , zajęciach
opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz pozalekcyjnych
i pozaszkolnych zajęciach sportowych.
6. Wspieranie organizacji imprez trzeźwościowych.
7. Organizowanie i finansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym z programem profilaktycznym.
8. Organizowanie na terenie szkół i innych placówek realizujących pracę z dziećmi
i młodzieżą programów profilaktycznych i edukacyjnych, imprez, spektakli,
konkursów dotyczących różnych rodzajów środków uzależniających.
9. Szkolenia dla sprzedawców, właścicieli placówek prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych z zakresu prawnych regulacji dotyczących sprzedaży alkoholu
małoletnim a także umiejętności odmawiania sprzedaży napojów alkoholowych.
10. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
11. Wspieranie działań dotyczących promocji zdrowego życia m. in. poprzez tworzenie
dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia ( organizowanie
miejsc do uprawiania sportu, zagospodarowanie im wolnego czasu poprzez
uczestnictwo w zawodach sportowych, różnych formach rekreacji ).
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12. Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.
13. Udział w ogólnopolskich i lokalnych akcjach i kampaniach z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy.

Cel operacyjny 4
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Zadania:
1. Wsparcie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu
rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
2. Współpraca ze stowarzyszeniami i klubami abstynenckimi w zakresie realizacji
programów terapeutycznych ( w klubach i na obozach ).
3. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne osób, instytucji, stowarzyszeń, organizacji
pozarządowych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Zapewnienie udziału w szkoleniach i kursach specjalistycznych podnoszących
kwalifikacje w zakresie udzielania pomocy osobom uzależnionym poprzez ich
finansowanie lub dofinansowanie.
5.

Budowanie międzyinstytucjonalnych koalicji służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.
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6. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ
Cel strategiczny I
Wdrażanie aktywnej polityki społecznej
Cel operacyjny 1
Zwiększanie wiedzy dotyczącej problemów społecznych
Działanie
1. Badanie i identyfikacja problemów
społecznych.
2. Sporządzenie i opracowywanie bilansu
potrzeb.
3. Opracowywanie informacji aktualnym
stanie pomocy społecznej.
4. Pełnienie roli koordynatora w zakresie
polityki społecznej .

Źródło
finansowania
Środki miasta

Czas
realizacji
2010-2020

MOPSCOS

Środki miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki miasta

2010-2020

Odpowiedzialni
za realizację
MOPS COS

Cel operacyjny 2
Tworzenie korzystnych warunków do realizacji zadań pomocy społecznej
1. Kształcenie i doskonalenie zawodowe
pracowników socjalnych w celu
podniesienia efektywności pracy socjalnej
z osobą i rodziną i organizacji pomocy
społecznej.
2. Inicjowanie i organizowanie cyklicznych
szkoleń dla kadr pomocy społecznej.
3. Organizowanie konferencji, seminariów
z udziałem partnerów społecznych.
4. Współdziałanie w organizacji szkoleń
podnoszących kwalifikacje i kompetencje
z zakresu działań samopomocowych.

MOPSCOS
PCPR

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS
PCPR
RCPS
MOPSCOS

Środki miasta
samorządu
województwa
Środki własne
miasta, EFS
Środki własne
miasta
organizacji
pozarządowych

2010-2020

MOPSCOS
organizacje
pozarządowe

2010-2020
2001-2020

Cel operacyjny 3
Wprowadzenie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej
1. Aktywizowanie i pobudzanie do działania
społeczności lokalnej – wpieranie
inicjatyw społecznych poprzez m. in.
akcje letnie i zimowe dla dzieci,
dożywianie dzieci w szkołach,
wspomaganie świetlic środowiskowych,
socjoterapeutycznych.
2. Pozyskiwanie wolontariuszy do pracy
z rodziną w celu rozwiązywania
konkretnych problemów.
3. Rozwój poradnictwa i współdziałanie
w tym zakresie różnego rodzaju służb
społecznych.
4. Promowanie aktywnych postaw
w rozwiązywaniu egzystencjonalnych
problemów życia codziennego.
5. Realizacja programów edukacyjnych
i profilaktycznych w szkołach i w
systemie pozaszkolnym.

Urząd Miasta
MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

Urząd Miasta
placówki
opiekuńczo –

Środki własne
miasta

2010-2020

134

6. Inicjowanie i wspieranie programów na
rzecz pomocy rodzinie.
7. Inicjowanie i wspieranie programów na
rzecz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu, bądź zagrożonych
wykluczeniem społecznym w ramach
partnerstwa społecznego przy udziale
podmiotów działających na rynku pracy
oraz w obszarze pomocy społecznej.
8. Inicjowanie i wspieranie programów na
rzecz wyrównywania szans osób starszych
i niepełnosprawnych w środowisku
lokalnym.
9. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi w propagowaniu i
wspieraniu innowacyjnych projektów
z zakresu polityki.
10. Zlecanie zadań z zakresu polityki
społecznej do realizacji przez organizacje
pozarządowe.

wychowawcze
MOPSCOS

Środki własne
miasta
Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

2010-2020

Cel strategiczny II
Systemowa pomoc osobom i rodzinom
Cel operacyjny 1
Rozwój usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy
społecznej, organizacje pozarządowe i inne podmioty
1. Integracja podmiotów działających
w obszarze usług socjalnych.
2. Opracowywanie i wdrażanie programów
lokalnych na rzecz pomocy osobom
i rodzinom.
3. Wspieranie zwiększenia zatrudnienia
służb pomocy społecznej.
4. Opracowywanie i wspierane nowatorskich
programów wsparcia społecznego
w środowisku lokalnym.
5. Rozwijanie usług opiekuńczych,
socjalnych i rehabilitacyjnych
przeznaczonych dla osób starszych
i niepełnosprawnych w środowisku
lokalnym ( domy opieki, hostele, opieka
okresowa, wsparcie w sytuacji
kryzysowej, ZOL, bariery
architektoniczne ).
6. Świadczenie usług specjalistycznych
i pomocy obiadowej na bazie Domu
Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli
7. Realizowanie działań diagnostycznych,
terapeutycznych i profilaktycznych przez
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
8. Realizacja działań edukacyjnych dla osób
objętych pomocą społeczną ułatwających
wychodzenie ze stanu ubóstwa,
bezdomności, wykluczenia społecznego.
9. Działania organizacji pozarządowych

Środki własne
miasta
Środki własne
miasta

2010-2020

Środki własne
miasta
Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS
PCPR
placówki służby
zdrowia

Środki własne
miasta, powiatu,
budżetu państwa

2010-2020

MOPSCOS
DPS

Środki własne
miasta, powiatu

2010-2020

MOPSCOS
Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna
MOPSCOS

Środki własne
miasta, powiatu

2010-2020

Środki własne
miasta
EFS

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne

2010-2020

MOPSCOS
MOPS COO

MOPSCOS
MOPSCOS
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2010-2020

2010-2020

realizujących zadania pomocowe.

organizacje
pozarządowe

10. Doskonalenie poradnictwa
psychologicznego, terapeutycznego,
prawnego, socjalnego dla rodzin
( Poradnia Prawno – Rodzinna, Punkt
Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie,
Punkt Informacji Obywatelskiej ).
11. Realizacja programów profilaktycznych
zapobiegających powstawaniu
niepełnosprawności.
12. Zwiększanie dostępności poprzez
likwidowanie barier architektonicznych
w obiektach użyteczności publicznej.
13. Umożliwienie osobom
niepełnosprawnym, w szczególności
poruszającym się na wózkach
inwalidzkich, korzystanie ze środków
użyteczności publicznej.
14. Tworzenie oddziałów integracyjnych
w przedszkolach oraz klas integracyjnych
w szkołach i zagwarantowanie ciągłości
kształcenia integracyjnego.

MOPSCOS

MOPSCOS
Placówki służby
zdrowia
MOPSCOS
PCPR
Urząd Miasta
PCPR

Urząd Miasta

miasta,
organizacji
pozarządowych
Środki własne
miasta

2010-2020

Środki własne
miasta, powiatu

2010-2020

Środki własne
miasta, powiatu,
PFRON
Środki własne
miasta, powiatu

2010-2020

Środki własne
miasta

2010-2020

2010-2020

Cel operacyjny 2
Wzmocnienie pozycji rodziny oraz rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu
rodziny w środowisku lokalnym
1. Promowanie rodziny jako podstawowej
komórki społecznej.
2. Wspieranie lokalnego systemu wspierania
rodziny.
3. Wspieranie programów i inicjatyw
środowisk lokalnych na rzecz pomocy
rodzinie.
4. Podnoszenie jakości i dostępności
realizowanego systemu świadczeń
rodzinnych.
5. Tworzenie i rozwój sieci placówek
edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci
i młodzieży, m. in. zwiększanie
dostępności bazy już istniejącej,
wzmocnienie roli świetlic
środowiskowych i socjoterapeutycznych
oraz organizacja czasu wolnego
( boiska, miejsca zabaw, kluby, świetlice,
zajęcia pozaszkolne ), tworzenie nowych
obiektów.
6. Pomoc rodzinom w pełnieniu funkcji
opiekuńczych i wychowawczych
7. Włączanie rodziców do współpracy
z placówkami oświatowymi i
wychowawczymi w procesach
edukacyjnych i wychowawczych.
8. Pomoc rodzinom naturalnym w
przezwyciężaniu trudnych warunków
umożliwiających powrót dzieci
z placówek opiekuńczo –

Środki własne
miasta
Środki własne
miasta
Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

Urząd Miasta

Środki własne
miasta
budżetu państwa

2010-2020

Placówki
oświatowe

Środki własne
miasta

2010-2020

Placówki
oświatowe

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS
MOPSCOS
MOPSCOS
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2010-2020
2010-2020

wychowawczych do domu rodzinnego.
9. Aktywizowanie środowiska lokalnego
w zakresie inicjowania i promowania
form wspierania rodziny.
10. Rozwój systemu współpracy
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
( tworzenie zespołów
interdyscyplinarnych ).
11. Doskonalenie kadr z zakresu
wspomagania rodziny celem tworzenia
systemu pomocy dla rodzin znajdujących
się w sytuacjach kryzysowych.
12. Prowadzenie kampanii informacyjnych
dotyczących współczesnych zagrożeń
rodziny oraz ich skutków.

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

Cel operacyjny 3
Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji rodziny
Środki własne
miasta,
budżet państwa
Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki EFS

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta
Środki własne
miasta,
budżet państwa

2010-2020

Środki własne
miasta
inne
Środki własne
miasta

2010-2020

Środki własne
miasta

2010-2020

1. Wspieranie materialne rodzin z systemu
pomocy społecznej.

MOPSCOS

2. Zintensyfikowanie i rozwój pomocy
socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem
rodzin ze środowisk niewydolnych
wychowawczo.
3. Podejmowanie inicjatyw i nowatorskich
rozwiązań na rzecz pomocy rodzinie
dysfunkcyjnej wychowawczo ( „Asystent
Rodziny” ).
4. Prowadzenie grup wsparcia
i samopomocowych.
5. Organizowanie i finansowanie dożywiania
dla dzieci i młodzieży w trakcie nauki
i zajęć pozalekcyjnych oraz wyposażenie
w artykuły szkolne.
6. Uzupełnienie infrastruktury socjalnej
miasta, m. in. tworzenie mieszkań
socjalnych.
7. Wspieranie poradnictwa
psychologicznego, terapeutycznego,
prawnego, socjalnego dla rodzin
dysfunkcyjnych.
8. Współpraca z placówkami szkolnymi,
kuratorami zawodowymi, dzielnicowymi,
Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną.

MOPSCOS

Urząd Miasta
MOPSCOS
Urząd Miasta

MOPSCOS

MOPSCOS

2010-2020

2010-2020

2010-2020

Cel operacyjny 4
Kształtowanie pozytywnych postaw w społeczności lokalnej wobec integracji osób
starszych i niepełnosprawnych
1. Współpraca z lokalnymi instytucjami i
organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych.
2. Działalność Sp-ni Inwalidów Bonex
i Warsztatu Terapii Zajęciowej.
3. Działalność Uniwersytetu Trzeciego

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

Sp - nia Inwalidów
„Bonex”,
Warsztat Terapii
Zajęciowej
MOPSCOS

Budżet państwa,
powiatu,
PFRON

2010-2020

Środki własne

2010-2020
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Wieku , Klubów Seniora.

stowarzyszenia

4. Tworzenie klimatu społecznej
przychylności w najbliższym otoczeniu
osób starszych i niepełnosprawnych.
5. Organizowanie środowiska lokalnego na
rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
– CAL.
6. Działalność Europejskiego Punktu
Informacyjno – Doradczego dla Osób
Starszych i Niepełnosprawnych
7. Upowszechnianie informacji o prawach
i uprawnieniach osób starszych i
niepełnosprawnych oraz dostępnych
formach pomocy.
8. Organizowanie imprez integracyjnych dla
osób starszych i niepełnosprawnych
( Czerwiec Aktywnych Społeczności,
Centrum Aktywności Lokalnej, imprezy
w Klubie Seniora ).
9. Stałą współpraca z mediami .

MOPSCOS

miasta
stowarzyszeń
Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta
EFS
Środki własne
miasta, powiatu

2010-2020

Środki własne
miasta
EFS

2010-2020

MOPSCOS

MOPSCOS

MOPSCOS

2010-2020

2010-2020

Cel strategiczny III
Aktywizacja społeczna grup wykluczonych luz zagrożonych wykluczeniem społecznym
Cel operacyjny 1
Identyfikowanie środowisk dotkniętych wykluczeniem społecznym
1. Diagnozowanie problemów osób i rodzin.

MOPSCOS

2. Ocena sytuacji środowisk dotkniętych
wykluczeniem społecznym.
3. Współpraca z samorządem, instytucjami,
organizacjami pozarządowymi w
identyfikacji problemu.

MOPSCOS
MOPSCOS

Środki własne
miasta
Środki własne
miasta
Środki własne
miasta

2010-2020
2010-2020
2010-2020

Cel operacyjny 2
Kształtowanie korzystnych warunków dla zaspokojenia potrzeb osób wykluczonych
społecznie oraz redukowanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego
1. Zmniejszenie skutków ubóstwa poprzez
systematyczną pomoc finansową,
rzeczową realizowaną przez MOPSCOS
oraz organizacje pozarządowe.
2. Wdrażanie i rozwijanie programów
celowych dla określonych grup
społecznych ( bezrobotnych,
bezdomnych, uzależnionych, ofiar
i sprawców przemocy w rodzinie, osób
starszych i niepełnosprawnych ).
3. Doskonalenie form współdziałania
z osobami korzystającymi z pomocy
społecznej, podpisywanie i konsekwentne
egzekwowanie realizacji kontraktów
socjalnych.
4. Współpraca z PUP w zakresie
organizowania robót publicznych, prac
interwencyjnych, zatrudnienia socjalnego.
5. Rozwój Klubu Integracji Społecznej
w zakresie działań z reintegracji
zawodowej i społecznej.

Środki własne
miasta,
organizacji
pozarządowych
Środki własne
miasta
budżet państwa
środki EFS

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta,

2010-2020

MOPSCOS
PUP

Środki własne
miasta, powiatu

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS
Organizacje
pozarządowe
MOPSCOS
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2010-2020

6. Zapewnienie schronienia osobom
bezdomnym we współpracy
z organizacjami pozarządowymi,
Kościołem.
7. Organizacja robót społecznie użytecznych
we współpracy z samorządem lokalnym
oraz organizacjami pozarządowymi.

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

Urząd Miasta
organizacje
pozarządowe

Środki własne
miasta,
organizacji
pozarządowych
Środki własne
miasta
Środki własne
miasta

2010-2020

Środki własne
miasta
Środki własne
miasta

2010-2020

Środki własne
miasta

2010-2020

8. Rozwój sieci mieszkań socjalnych.
9. Budowanie koalicji
międzyinstytucjonalnych służących
rozwiązywaniu problemów wykluczenia
społecznego.
10. Monitorowanie problemu uzależnienia na
terenie miasta.
11. Prowadzenie działań zmierzających do
ograniczenia spożycia napojów
alkoholowych.
12. Zwiększanie skuteczności i dostępności
leczenia i terapii osobom uzależnionym
i współuzależnionym w zakresie nowych
metod oraz wzmocnienia efektów
leczenia.

MOPSCOS

MOPSCOS
Urząd Miasta
MOPSCOS
MOPSCOS

2010-2020
2010-2020

2010-2020

Cel operacyjny3
Wpieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zapobieganie sytuacjom
kryzysowym wynikającym z długotrwałego pozostawania bez pracy
1. Realizacja programów celowych
przeznaczonych dla osób długotrwale
pozostających bez pracy
ukierunkowanych na motywowanie do
poszukiwania pracy, poszerzenia
kwalifikacji ( system wsparcia dla
długotrwale pozostających bez pracy,
działalność KIS, programy motywujące
w celu zapobiegania negatywnym
skutkom pozostawania bez pracy ).
2. Podniesienie statusu zawodowego
i społecznego poprzez dostosowanie
kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb
rynku pracy .
3. Udzielanie wsparcia bezrobotnym poprzez
substydiowane zatrudnienie ( staże,
programy specjalne ), szkolenia, pożyczki
na podjęcie własnej działalności
gospodarczej, prace interwencyjne,
publiczne, społecznie użyteczne.
4. Stała współpraca z PUP, OHP, Mobilnym
Centrum Informacji Zawodowej w celu
aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych.
5. Współudział w programach realizowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego
aktywizujących osoby bezrobotne.
6. Realizacja programów z zakresu
upowszechniania aktywnej integracji
( „Maksymilian” ).

MOPSCOS
PUP

Środki własne
miasta, powiatu,
EFS

2010-2020

PUP

Środki własne
powiatu,
budżetu państwa
EFS
Środki własne
miasta, powiatu,
budżetu państwa
EFS

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

EFS

2010-2020

MOPSCOS

EFS

2010-2020

MOPSCOS
PUP
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2010-2020

Cel operacyjny 4
Zapobieganie sytuacjom kryzysowym związanym z wykluczeniem społecznym
1. Wspieranie programów i inicjatyw
z zakresu poprawy warunków bytowych
osób i rodzin.
2. Upowszechnianie informacji o
działalności placówek dla osób z grupy
wykluczonych społecznie jako miejscu
pomocy w sytuacji kryzysowej.
3. Budowanie międzyinstytucjonalnego
systemu przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.
4. Wsparcie lokalnych programów na rzecz
aktywizacji osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
5. Propagowanie inicjatyw społecznych
w zakresie pomocy społecznej w
środowisku lokalnym i rozwoju
wolontariatu.
6. Współpraca z organizacjami w zakresie
działań na rzecz grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
7. Promocja działań z zakresu ekonomii
społecznej.

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta
EFS

2010-2020

Cel strategiczny IV
Zapobieganie i przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy w rodzinie
Cel operacyjny 1
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i dla osób uzależnionych od alkoholu
1. Pomoc terapeutyczna dla osób
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
w ramach SPZOZ – Poradni dla Osób
z Problemami Alkoholowymi, Punktu
Lekarsko – Konsultacyjnego dla Osób
z Problemami Alkoholowymi i ich
Rodzin, Centrum Profilaktyki i Terapii
Uzależnień „Progres”, Punkt
Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie.
2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
terapeutów ( finansowanie szkoleń, udział
w konferencjach, superwizjach i innych
formach ).
3. Udział pracowników POZ w szkoleniach
w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej
interwencji.
4. Działalność Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
- motywowanie do podjęcia leczenia
- kierowanie osób na badania przez
biegłych sądowych, psychiatrę
i psychologa w celu sporządzenia opinii
w przedmiocie uzależnienia i
wskazanie rodzaju zakładu leczniczego
- kierowanie wniosków do sądu o
zastosowanie obowiązku leczenia

Urząd Miasta
MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

Urząd Miasta
MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

Urząd Miasta

Środki własne
miasta

2010-2020

Urząd Miasta

Środki własne
miasta

2010-2020
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odwykowego.
5. Prowadzenie działań w zakresie
profilaktyki, socjoterapii, terapii i
psychoterapii uzależnień od różnych
środków psychoaktywnych ( przede
wszystkim narkotyków ).
6. Dostarczanie materiałów informacyjno –
edukacyjnych przydatnych w terapii
instytucjom, organizacjom pozarządowym
i społeczności abstynenckiej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii.

Urząd Miasta

Środki własne
miasta

2010-2020

Urząd Miasta

Środki własne
miasta

2010-2020

Cel operacyjny 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
1. Kontynuacja działalności Punktu
Konsultacyjnego ds. Przemocy
w Rodzinie przy MOPSCOS, Centrum
Profilaktyki i Terapii „Progres”.
2. Doskonalenie lokalnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych
zajmujących się pomocą rodzinom
z przemocą.
4. Działalność stowarzyszeń abstynenckich
i ruchu AA.

Urząd Miasta
MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS

Środki własne
miasta
Środki własne
miasta

2010-2020

2010-2020

5. Imprezy integracyjne dla dzieci i ich
rodziców, spotkania integracyjne
w zakresie przeciwdziałania przemocy
domowej, narkomanii, alkoholu.
6. Wdrażanie procedury zobowiązania do
podjęcia leczenia odwykowego przez
Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
7. Udział w kampaniach informacyjnych
i edukacyjnych związanych z profilaktyką
uzależnień i przemocą.
8. Monitorowanie problemu uzależnień na
terenie miasta.

MOPSCOS

Środki własne
miasta,
stowarzyszeń
Środki własne
miasta

Urząd Miasta

Środki własne
miasta

2010-2020

Urząd Miasta

Środki własne
miasta

2010-2020

Urząd Miasta

Środki własne
miasta

2010-2020

MOPSCOS
Urząd Miasta

2010-2020

2010-2020

Cel operacyjny 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności
dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii
1. Organizowanie zajęć opiekuńczo –
wychowawczych, socjoterapeutycznych
oraz pozalekcyjnych i pozaszkolnych
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemem uzależnień.
2. Realizacja w placówkach szkolnych
programów edukacyjnych adresowanych
do rodziców mających na celu
zaangażowanie ich w oddziaływania
profilaktyczne wobec dzieci oraz
rozwijanie umiejętności wychowawczych
rodziców.
3. Kontynuowanie działań edukacyjnych

Urząd Miasta

Środki własne
miasta

2010-2020

Urząd Miasta
MOPSCOS

Środki własne
miasta

2010-2020

Urząd Miasta

Środki własne

2010-2020
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

z zakresu profilaktyki dla młodzieży,
rodziców, nauczycieli. Wskazanie
nasilone oddziaływania do rodziców
w celu przekonania ich o szkodliwości
nadmiernie liberalnego traktowania
spożywania alkoholu przez ich dzieci.
Zapewnienie dostępu do profesjonalnej
pomocy dla osób uzależnionych od
narkotyków ( Centrum Profilaktyki
i Terapii Uzależnień „Progres” przy
SPZPOZ ).
Dożywianie dzieci uczestniczących
w programach psychoprofilaktycznych ,
zajęciach opiekuńczo – wychowawczych,
socjoterapeutycznych oraz
pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach
sportowych.
Wspieranie organizacji imprez trzeźw
ościowych.
Organizowanie i finansowanie
wypoczynku dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym z programem
profilaktycznym.
Organizowanie na terenie szkół i innych
placówek realizujących pracę z dziećmi
i młodzieżą programów profilaktycznych
i edukacyjnych, imprez, spektakli,
konkursów dotyczących różnych
rodzajów środków uzależniających.
Szkolenia dla sprzedawców, właścicieli
placówek prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych z zakresu
prawnych regulacji dotyczących
sprzedaży alkoholu małoletnim a także
umiejętności odmawiania sprzedaży
napojów alkoholowych.
Kontrola punktów sprzedaży napojów
alkoholowych.
Wspieranie działań dotyczących promocji
zdrowego życia m. in. poprzez tworzenie
dzieciom i młodzieży warunków do
trzeźwego i zdrowego stylu życia
( organizowanie miejsc do uprawiania
sportu, zagospodarowanie im wolnego
czasu poprzez uczestnictwo w zawodach
sportowych, różnych formach rekreacji.
Wspieranie działań na rzecz
przeciwdziałania nietrzeźwości
kierowców.
Udział w ogólnopolskich i lokalnych
akcjach i kampaniach z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi,
narkomanii i przemocy.
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Cel operacyjny 4
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
1. Wsparcie dla organizacji pozarządowych
realizujących zadania z zakresu
rozwiązywania problemów uzależnień

Urząd Miasta
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Środki własne
miasta

2010-2020

i przemocy w rodzinie.
2. Współpraca ze stowarzyszeniami i
klubami abstynenckimi w zakresie
realizacji programów terapeutycznych
( w klubach i na obozach ).
3. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne
osób, instytucji, stowarzyszeń, organizacji
pozarządowych realizujących zadania
związane z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów uzależnień
oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
4. Zapewnienie udziału w szkoleniach
i kursach specjalistycznych podnoszących
kwalifikacje w zakresie udzielania
pomocy osobom uzależnionym poprzez
ich finansowanie lub dofinansowanie.
5. Budowanie międzyinstytucjonalnych
koalicji służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
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7.MONITOROWANIE STRTEGII

W celu oceny postępów w realizacji Strategii będzie ona na bieżąco monitorowana.
Monitorowanie pozwoli z jednej strony na ocenę oczekiwanych wyników już przyjętych
zadań, jaki i ewentualne korekty w zadaniach. Strategia z założenia jest dokumentem
otwartym, natomiast jej ( rzeczywistość społeczna ) podlega ciągłym zmianom. Dlatego
konieczne jest ciągłe reagowanie na pojawiające się problemy, które umożliwi:
- bieżącą ocenę realizację programów i zadań oraz osiąganie celów,
- ewentualnych zmian warunków realizacji,
- dokonanie bieżących korekt i poprawek,
- podjęcie działań zabezpieczających i naprawczych,
- informowanie społeczności lokalnej o uzyskanych wynikach.
Oceny realizacji i koordynacji działań zawartych w Strategii dokonywał będzie Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej corocznie przy sprawozdaniu
z działalności Ośrodka.
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8.ZASOBY UMOŻLIWIAJACE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH
Zasoby umożliwiające rozwiązywanie problemów społecznych na terenie miasta
Zduńska Wola to instytucje i organizacje pozarządowe funkcjonujące w obszarze polityki
społecznej i obejmujące swym działaniem mieszkańców Miasta.
Należą do nich przede wszystkim:
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli,
ul. Getta Żydowskiego 21 B, tel. 043 823 67 79, 043 823 53 20, fax. 043 823 66 37
w skład którego wchodzą:
- Poradnia Prawno – Rodzinna
- Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie
- Punkt Informacji Obywatelskiej
- Europejski Punkt Informacyjno – Doradczy dla Osób Niepełnosprawnych i ich
Rodzin
- Klub Seniora
- Klub Integracji Społecznej
- Zespół Interwencji Kryzysowej
- Zespoły Interdyscyplinarne
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Żeromskiego 3A, tel. 043 824 99 99, 043 824 99 90
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Żeromskiego 3A, tel. 043 823 36 34
• Komenda Powiatowa Policji
ul. Dąbrowskiego 15, tel. 043 823 23 11
• Straż Miejska
ul. Złotnickiego 12, tel. 043 823 29 45, 043 825 38 74
• Sąd Rejonowy
ul. Żeromskiego 19, tel. 043 824 18 00
• Prokuratura Rejonowa
ul. Żeromskiego 19, tel. 043 825 37 31
• Dom Pomocy Społecznej
ul. Łaska 42, tel. 043 823 25 70
• Powiatowy Urząd Pracy
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ul. Szadkowska 6c, tel. 043 823 23 27, 043 823 23 28, fax. 043 824 56 88
• Ochotniczy Hufiec Pracy
ul. Srebrna 2a, tel. 043 823 33 21
• Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
ul. Srebrna 2 "A", tel. 043 823-33-21
• Spółdzielnia Inwalidów „Bonex”
ul. Szpitalna 4, tel. 043 823 23 58
• Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów "BONEX"
ul. Zielona 5, tel. 043 823-23-58
• Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Poradnia dla Osób z Problemami
Alkoholowymi
ul. Królewska 29
• Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Punkt Lekarsko
Konsultacyjny dla Osób z Problemami Alkoholowymi i Ich Rodzin
ul. Szadkowska2
• Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień „PROGRES”
ul. Szadkowska 2, tel. 043 824 28 02
• Miejski Dom Kultury
ul. Łaska 46, tel. 43 823 25 92
Filia Krasznice, ul. 1-go Maja5-7, tel/fax. 0 43 823 31 90
• Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury "Na pięterku"
ul. Kilińskiego 17, tel. 043 823-22-01
• Dom Kultury "Lokator"
ul. Łaska 46, tel. 043 823-33-28, fax. 043 823-36-18
• Chrześcijański Ruch Samorządowy
Klub Powiatowy w Zduńskiej Woli
ul. Złotnickiego 3, tel. 0502 906 288
• Fundacja Horyzont
Kredyt Bank S.A Oddział w Sieradzu
Filia nr 1 w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 43
• Fundacja Społeczno-Charytatywna "Aktywni w Potrzebie"
ul. Złotnickiego 3, tel. 043 824-65-75
• Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTIANA" Oddział Miejski
Aleje Tadeusza Kościuszki 11, tel. 043 823 32 29
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• Katolicki Klub Abstynencki "Rodzina"
ul. Łaska 88, tel. 043 823 27 80
• Klub Inteligencji Katolickiej
Aleje Tadeusza Kościuszki 11
• Klub Jaskiniowy "CAVE"
ul. Baczyńskiego 6/13, tel. 823 70 14
• Komenda Hufca Zduńska Wola
ul. Złotnickiego 23, tel. 043 823 24 68
• Komitet Obrony Prześladowanych w Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Opiesińska 30
• Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli
ul. Dąbrowskiego 4, tel. 823 35 08
• Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe
ul. Złotnickiego 3, tel. 043 823 89 73
• Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5, tel. 043 823-67-08
• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Miejsko-Powiatowe
ul. Królewska 29
• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
ul. Dąbrowskiego 11a, tel. 043 823 32 92
• Polski Związek Filatelistów
Koło w Zduńskiej Woli
ul. Łaska 46, tel. 043 823 33 28
• Polski Związek Niewidomych
Terenowe Koło w Zduńskiej Woli
ul. Łaska 54, tel. 043 823 42 53
Dyżury - czwartek od godz. 9.00 do godz. 14.00
• Ruch Pomocy Bezrobotnym
ul. Plac Wolności 22
• Stowarzyszenie Abstynentów "Klubu Wola"
ul. Getta Żydowskiego, tel. 043 824 51 52
• Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Wzajemnej Pomocy "Rzemieślnik"
ul. Łaska 67, tel. 043 823 99 89
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• Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "ZWROTNICA"
ul. Kolejowa 7, tel. 043 823 38 43
• Stowarzyszenie Aktywności Młodych SAM-2000
ul. Sokola 7, tel. 823 23 02
• Stowarzyszenie Bezrobotnych
ul. Żeromskiego 2
• Stowarzyszenie Budowy Ulicy Getta Żydowskiego
ul. Drwęcka 6, Tel. 043 827 16 11
• Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego
Wojsławice 114, tel. 043 825 14 91
• Stowarzyszenie Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców
ul. Osmolińska 6, tel. 043 823 22 17
• Stowarzyszenie "Krajowa Rada Mieszkańców"
ul. Spacerowa 95/22, tel. 043 823 75 35
• Stowarzyszenie Kupców
ul. Jaracza 3/3, tel. 043 823 84 96
• Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Dawnej
Al. Kościuszki 3, tel. 043 823 25 15
• Stowarzyszenie Mistrzów i Mechaników Województwa Sieradzkiego
Aleje Tadeusza Kościuszki 6
• Stowarzyszenie Młodych Twórców "Talent"
ul. Łaska 46, tel. 043 823 33 28
• Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
ul. Łaska 88
• Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Twórczej w Plenerze "Felix"
ul. Łaska 46, tel. 043 823 33 28
• Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Twórczej Ruchoma Galeria Merz I
ul. Osmolińska 3/112
• Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Leczniczej, Zawodowej i Społecznej
ul. Osmolińska 6, tel. 043 823 41 63
• Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej
ul. Łaska 88
• Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym "Szansa"
ul. Spacerowa 93/4
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• Stowarzyszenie Porozumienie Ponad podziałami „Razem"
siedziba: ul. Przemysłowa 37
lokal: ul. Dąbrowskiego 3
• Stowarzyszenie Promocji Sztuki "Mrowisko"
ul. Dąbrowskeigo 14/16
• Stowarzyszenie Przeciwko Korupcji
ul. Kilińskiego 1d
• Stowarzyszenie "Rodzina Dzieciom"
ul. Łaska 88, tel. 043 823 27 80
• Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży
ul. Kilińskiego 17, tel. 043 823 22 01
• Stowarzyszenie "SEMAFOR" w Zduńskiej Woli Karsznicach
ul. 1-go Maja 7, tel. 043 823 23 85 wew. 402
• Stowarzyszenie Sportu i Profilaktyki Zdrowotnej "Sport i Zdrowie"
ul. Dolna 41, tel. 043 823 24 40
• Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Kazimierza Wielkiego
ul. Dąbrowskiego 6, tel. 043 823 42 74
• Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości
ul. Krucza 5
• Towarzystwo Historyczne YACHAD
ul. Sieradzka 6
• Towarzystwo Krzewienia Kultury, Samorządności i Demokracji "Mała Ojczyzna"
ul. Sportowa 4a
• Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych
Wojsławice 118, tel. 043 825 14 91
• Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli
ul. Stefana Złotnickiego 7, tel. 043 823 48 43
• Zduńskowolski Klub Samorządowy 2000
ul. Żytnia 13c
• Zduńskowolskie Stowarzyszenie AMAZONKA
ul. Kilińskiego 1d
• Zduńskowolskie Stowarzyszenie Klub Trzeźwości "Wspólna Droga" im. M.M. Kolbego
ul. Paprocka 37
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• Zduńskowolskie Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej "Pomocna Dłoń"
ul. Osmolińska 20 m 15
• Zduńskowolskie Stowarzyszenie Oświatowe
ul. Kilińskiego 27, tel. 043 824 70 26
• Zduńskowolskie Towarzystwo Inicjatyw Społecznych
ul. Łaska 46, tel. 043 823 33 28
• Zduńskowolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Plac Wolności 2/1
• Zduńskowolski Związek Kolekcjonerów "Hobbysta"
ul. Łaska 12, tel. 823 25 92
• Związek Sybiraków
Koło w Zduńskiej Woli
ul. Łaska 54
• Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI”
ul. Sienkiewicza 10, Tel. 501 033 342.
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9. PROPOZYCIE PROGRAMÓW NA LATA 2010-2020
Istotnym elementem tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych
każdej gminy jest projektowanie programów do realizacji działań wynikających z potrzeb.
Projekt, czyli scharakteryzowane i zaplanowane na wszystkich płaszczyznach
działania zmierzające ku poprawie zastanego stanu rzeczy, powinien być reakcją na
najbardziej palące problemy z dziedziny pomocy społecznej, dotykające daną społeczność
lokalną.
Realizowane projekty obrazują prezentowane poniżej streszczenia.
1. „Centrum Aktywności Lokalnej” – podstawowym założeniem programu jest
aktywizowanie społeczności lokalnej i tworzenie poczucia przynależności do danego
miejsca i lokalnej grupy.
„Pomóżmy ludziom, aby pomogli sobie sami” to naczelna zasada CAL.
2. „Euro Informacja – Integracja Dla Każdego” – celem projektu jest zwiększenie
społecznego zaangażowania w promowanie i szerzenie dostępu do informacji na temat
integracji społecznej wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz systemowych
rozwiązań dotyczących problemów osób i rodzin niepełnosprawnych.
3. Program rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008 – 2013 „Maksymilian”. Celem
projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób długotrwale
bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej.
4. System wsparcia dla osób długotrwale pozostających bez pracy. Prowadzenie
intensywnej pracy socjalnej z długotrwale bezrobotnym klientem pomocy społecznej.
Działalność edukacyjna, profilaktyczna, terapeutyczna dla bezrobotnych z problemem
alkoholowym.
5. Program Przeciwdziałania Bezdomności „Szansa dla Ciebie”. Głównym celem
programu jest dążenie do społeczno – ekonomicznego usamodzielnienia się osób
bezdomnych i ich pełnego funkcjonowania w życiu społecznym.
6. „System wsparcia dla ofiar przemocy”. Istotą projektu jest budowanie sytemu
pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla ofiar przemocy. Projekt ma na celu
przeciwdziałanie przemocy, pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających

151

z sytuacji stosowania przemocy w formie indywidualnej i grupowej oraz współpracę
z instytucjami zajmującymi się przemocą w rodzinie.
7. „Klub Integracji Społecznej” – celem jest realizacja działań umożliwiających
udzielenie osobom i ich rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu
umiejętności w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych
w miejscu zamieszkania oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych takich grup
ryzyka jak:
- bezdomni,
- uzależnieni od alkoholu,
- uzależnieni od narkotyków,
- chorzy psychicznie,
- zwalniani z zakładów karnych,
- uchodźcy,
- bezrobotni
którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową
nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb
życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej
uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym, rodzinnym.
8. „Asystent Rodziny” – kierowany jest do rodzin klientów ośrodka pomocy społecznej,
niezaradnych i bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w
prowadzeniu gospodarstwa domowego, rodzin dysfunkcyjnych, z problemem
bezrobocia długotrwałego, dających jednakże nadzieję na wyjście z systemu pomocy
społecznej lub rozwiązanie trudnego dla rodziny problemu.

Ponadto programy:
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Miejski Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
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10.FINANSOWANIE STRATEGII
Jednym z warunków realizacji celów zawartych w Strategii jest jej finansowanie. Przewiduje
się następujące źródła finansowania proponowanych działań:
• środki własne pochodzące z budżetu gminy i jej dochodów
• środki przekazane z budżetu państwa ( dotacje )
• środki z funduszy krajowych (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
• środki pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej
• inne
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11.ZAKOŃCZENIE
Podsumowując niniejszy dokument mamy nadzieję, iż Strategia będzie wyrazem dążeń
i aspiracji jej mieszkańców oraz wskazuje jasno wytyczony, możliwy do zrealizowania cel.
Strategia jest dokumentem o charakterze otwartym, żyjącym, dlatego powinna być
modyfikowana i dostosowywana w miarę realizacji kolejnych zamierzeń, bądź zmieniającej
się sytuacji. Poprzez propozycje rozwiązań różnych problemów społecznych zawartych
w dokumencie, strategia powinna dotrzeć do najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta.
Zapisy zawarte w niniejszym dokumencie będą realizowane w założonych celach
i zadaniach w miarę posiadanych w samorządzie i pozyskanych z zewnątrz środków
finansowych.
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