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1.    CEL   TWORZENIA   STRATEGII 


 


Rozwiązywanie problemów społecznych stanowi jedno z najważniejszych zadań administracji 


publicznej wszystkich szczebli. Działania w obszarze pomocy społecznej powinny być realizowane 


w ramach zintegrowanego systemu, w którym równorzędnym partnerem administracji powinny być 


organizacje i instytucje należące do różnych sektorów życia publicznego ( organizacje 


pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze). Szczególnie istotna rola 


przypada w tym systemie samorządowi lokalnemu, a zwłaszcza gminom. 


 


Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 


uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 


alkoholowych i innych, których celem jest minimalizowanie negatywnych zjawisk społecznych, 


integracja społeczna i zawodowa osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, należy do zadań 


własnych gminy o charakterze obowiązkowym. 


Posiadanie strategii jest także wymogiem dostępu do projektów systemowych z zakresu pomocy 


społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki  


– Priorytet 7. 


 


Niniejsza strategia zawiera dwa niezbędne warunki do efektywnej realizacji pomocy społecznej      


tj. diagnozę rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej Gminy Kobiór oraz długofalowy plan 


działań, ukierunkowany na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi 


instytucjami i organizacjami. Jest dokumentem otwartym, podlegającym ewaluacji i monitoringowi, 


zawiera cele i ich rozwinięcia w stopniu stanowiącym podstawę do formułowania programów 


działania, w których określa się terminy realizacji i zasady finansowania poszczególnych zadań. 


 


Strategia wskazuje kierunki działań rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Kobiór        


w latach  2011r. – 2020r. 
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2. CHARAKTERYSTYKA   GMINY 


 


2.1 PODSTAWOWE  INFORMACJE  O  GMINIE 


 


POŁOŻENIE  GEOGRAFICZNE ORAZ TRENDY GOSPODARCZO-SPOŁECZNE 


Gmina Kobiór to jednowioskowa gmina w województwie śląskim. Leży we wschodniej części 


Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej, w środku historycznej ziemi pszczyńskiej. Kobiór powstał na 


leśnej polanie, która z wiekami powiększała się. Do dziś rozciągają się wokół niej lasy. Teren ten     


o powierzchni 48,22 km² znajduje się na wysokości 250 m n.p.m. Jeszcze przed stu laty 


podstawowym źródłem utrzymania tutejszych mieszkańców było rolnictwo oraz praca                     


w książęcych lasach i tartaku. 


Gmina Kobiór powstała w 1991r. w ramach reformy administracyjnej kraju. Jest jedną z kilku gmin 


powiatu pszczyńskiego, w skład którego wchodzą : 


*gminy miejsko-wiejskie: Pszczyna 


*gminy wiejskie: Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Suszec 


*miasta: Pszczyna 


Obecnie  Kobiór zamieszkuje 4723 mieszkańców. 97% ludności w wieku aktywności zawodowej 


zatrudniona jest poza rolnictwem. Rolnictwo stanowi znikomy procent podstawy utrzymania.       


Ma to istotny wpływ na charakter zabudowy miejscowości, w której przeważają domy typu 


podmiejskiego. Podstawową formą zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy Kobiór 


jest budownictwo indywidualne. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzmożony ruch 


budowlany i poprawę standardów mieszkaniowych. 


Wszystkie te aspekty stanowią o atrakcyjności gminy, co dało przejaw w osiedlającej się tu bogatej 


ludności, która stworzyła zamknięte struktury stanowiące tzw” sypialnie”. 


Kobiór ma bardzo dobre warunki komunikacyjne. Południkowo przez tę miejscowość przebiega 


dwutorowa linia kolejowa łącząca Katowice z Bielskiem oraz atrakcyjnymi miejscowościami 


wypoczynkowymi w Beskidach, takimi jak: Żywiec, Wisła czy Zwardoń. W centrum gminy 


znajduje się rozwidlenie ważnych dróg komunikacyjnych, którymi można dotrzeć do okolicznych 


miast: Pszczyny, Mikołowa i Tychów. Wzdłuż wschodniego obrzeża gminy przebiega droga 


szybkiego ruchu E-1 łącząca miasto Bielsko-Biała z miastami Górnośląskiego Okręgu 


Przemysłowego, zapewniająca również dobre połączenia z centralną oraz północną częścią kraju. 


Jedynie trzydzieści minut trzeba poświecić, aby dojechać z Kobióra do Katowic lub Bielska-Białej. 


  


Gmina ze względu na swoje położenie stanowi atrakcyjny teren dla ruchu turystycznego.         


Można wskazać  na pewne atuty rozwoju turystyki krajoznawczej oraz wypoczynku              
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sobotnio -niedzielnego z uwagi na położenie w rejonie lasów, które poprzecinane są utworzonym       


i oznakowanymi trasami rowerowymi. Dodatkową atrakcją wypoczynku są utworzone w otoczeniu 


lasów trzy zbiorniki  wodne z pierwszą klasą czystości wody. Wymagają one lepszego 


zagospodarowania. Niemniej jednak walory te w połączeniu z niezanieczyszczonym środowiskiem 


naturalnym oraz dogodnym dojazdem sprawiają, ze gmina stanowi atrakcyjny obszar również       


dla mieszkańców pobliskich aglomeracji.  


Kobiór posiada pełną infrastrukturę techniczną (energia elektryczna, sieć wodociągowa, gazowa       


i kanalizacyjna, oczyszczalnię ścieków oraz pełną telefonizację). 


 


 DANE   DEMOGRAFICZNE 


Na dzień 31 grudnia 2005r. gmina liczyła  4600 mieszkańców, natomiast na koniec 2009r. 4723 


( dane sporządzono w oparciu o informacje uzyskane  z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy). 


Ludność  -  struktura według płci 


         rok 2005       rok 2007        rok 2009 


                     Kobiety 2339 2383 2416 


                  Mężczyźni 2261 2264 2307 


                    Ogółem 4600 4647 4723 
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Ludność - struktura według wieku i płci 


                 2005 rok 2007 rok            2009 rok  Liczba mieszkańców  
(zameldowanych na pobyt 
stały, tymczasowy, powyżej 3 
m-cy) 


K M ogółem K M ogółem K M ogółem 


W tym w wieku:    


 0 – 7  


 


195 206 401 205 210 415 218 214 432 


 8 – 16 


 
264 278 542 240 270 510 217 271 488 


17 – 25 


 
349 365 714 328 346 674 313 318 631 


26 – 35 


 
361 354 715 390 368 758 403 384 787 


36 – 49 


 
476 497 973 459 461 920 449 483 932 


50 - 65  ( mężczyźni) 


 
X 404 404 X 407 407 X 399 399 


50 - 60  ( kobiety )  


 
422 X 422 456 X 456 484 X 484 


66 - 80  ( mężczyźni) 


 
X 143 143 X 179 176 X 206 206 


61 - 80  ( kobiety ) 


 
231 X 231 237 X 240 246 X 246 


Powyżej 80 lat 


 
41 14 55 68 23 91 86 32 118 


 


Ludność – struktura według wieku 
 


 rok 2005 rok 2007 rok 2009 


Wiek przedprodukcyjny 0 – 17 lat 938 949 961 


Wiek produkcyjny 18 – 59/64 lat 3009 3038 3077 


Wiek poprodukcyjny 60/65 + 653 660 685 
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Ludność – przyrost naturalny, migracja 
 


 


2005 rok 2007 rok 2009 rok  


K M ogółem K M ogółem K M ogółem 


Liczba urodzeń 24 23 47 30 31 61 38 37 75 


Liczba zgonów 21 25 46 19 14 33 32 22 54 


Emigracja 3 9 12 7 9 16 2 0 2 


Imigracja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 


 
 
Analizując powyższe dane można zauważyć, że ilość mieszkańców gminy w badanym okresie 


zwiększyła się o 123 osoby tj. z 4600  w 2005 roku wzrosła do 4723 w 2009r., natomiast stosunek 


osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym do ludności ogółem nie 


zmienia się, jest na takim samym poziomie tj. osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 20% 


ogółu mieszkańców, osoby w wieku produkcyjnym stanowią 66% ogółu mieszkańców, natomiast 


osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią 14% ogółu mieszkańców. Można powiedzieć,                 


że społeczeństwo gminy jest młodym społeczeństwem. 


Na przestrzeni lat zmienia się  ilość osób w poszczególnych grupach wiekowych; wzrasta ilość 


urodzeń, natomiast maleje ilość dzieci w wieku szkolnym ( wiek przedprodukcyjny); znacznie 


zmalała ilość młodzieży w wieku od 17 lat do 25 lat, co wiąże się z migracją edukacyjną                   


i zarobkową, natomiast nieznaczną tendencję wzrostową mają osoby w pozostałym wieku 


produkcyjnym. Największy wzrost ludności można zauważyć w przedziale wiekowym od 65 lat 


wzwyż ( wiek poprodukcyjny), a zwłaszcza w przedziale wiekowym 80 lat wzwyż – w 2005r. było 


tych osób 55 ( 14 mężczyzn i 41 kobiet), w 2007r. – 91 ( 23 mężczyzn i 68 kobiet), w 2009r.  118 ( 


32 mężczyzn, 86 kobiet) – wzrost o 63 osoby, przy znacznej przewadze kobiet. 


Starzenie się społeczeństwa staje się problemem powszechnym we współczesnym świecie, dotyka 


to również naszej gminy.  


Rola i pozycja człowieka starego w nowoczesnym , zmodernizowanym społeczeństwie bardzo się 


zmienia. Ludzie starzy stanowią w społeczeństwie liczną grupę , dlatego też ich potrzeb nie można 


ignorować czy pomijać , nie można doprowadzić do tego, aby całkowicie wycofały się z życia 


społecznego, kulturalnego , towarzyskiego. 
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2.2   SYSTEM POMOCY  SPOŁECZNEJ  W GMINIE 


 


Rozwiązywanie problemów społecznych oraz podejmowanie działań zapobiegających ich 


występowaniu jest jednym z najważniejszych zadań każdej gminy. Wszystkie działania temu 


służące powinny być realizowane w ramach spójnego systemu, którym koordynuje jedna instytucja 


– jednostka administracji samorządowej, a jej równorzędnymi partnerami są organizacje 


pozarządowe oraz inne podmioty działające w różnych sektorach życia publicznego 


System pomocy społecznej w Gminie Kobiór tworzą: Ośrodek Pomocy Społecznej oraz działająca 


w jego strukturze organizacyjnej Świetlica Środowiskowa, Gminna Komisja Rozwiązywania 


Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny, Ośrodek Zdrowia, służby mundurowe 


reprezentowane przez dzielnicowych, a także pośrednio Urząd Gminy, Dom Kultury, Biblioteka       


i jednostki oświatowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole,  oraz  jednostki 


organizacyjne powiatu działające w szeroko rozumianym obszarze polityki społecznej, zdrowia        


i oświaty, sądownictwo. 


 


Funkcjonujący  system pomocy społecznej zapewnia kompleksową pomoc dla dzieci i młodzieży, 


dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, osób bezrobotnych, osób uzależnionych      


i ich rodzin, ofiar przemocy, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale lub ciężko chorych oraz 


osób starszych. Jego założeniem jest współpraca i partnerstwo w tworzeniu i realizacji programów   


z obszaru polityki społecznej, rozwijaniu aktywnych form współpracy, a także w tworzeniu 


warunków i promowaniu aktywności społecznej różnych środowisk. 


Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie swoich kompetencji pełni rolę jednostki koordynującej 


wiele działań realizowanych w ramach tego systemu. 


 


  DZIAŁALNOŚĆ  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ 


 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji 


samorządowej realizującą zadania z zakresu polityki społecznej  w oparciu o ustawę o pomocy 


społecznej oraz wynikających z niej przepisów wykonawczych, ustawę o świadczeniach rodzinnych 


oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
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Do Ośrodka mogą zgłaszać się po pomoc wszystkie osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji 


życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony 


macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej 


choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto Ośrodek udziela pomocy 


osobom opuszczającym zakłady karne, ofiarom zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych, klęsk 


żywiołowych i ekologicznych, a także osobom i rodzinom z problemem alkoholowym, problemem 


narkomanii oraz przemocy domowej. 


 


Formy pomocy oferowanej przez Ośrodek obejmują: 


 


1) pomoc usługową ( usługi opiekuńcze), 


2) pomoc finansową ( w postaci zasiłków stałych, okresowych, celowych), 


3) pomoc rzeczową i w naturze ( opał, środki czystości, żywność), 


4) pomoc w zakresie dożywiania ( posiłki, bony na zakup żywności), 


5) pomoc instytucjonalną ( kierowanie do domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, 


ośrodków interwencji kryzysowej), 


6) pracę socjalną udzielaną niezależnie od dochodu, 


7) pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, 


8) przekazywanie informacji o innych podmiotach świadczących pomoc, 


 


Dodatkowe zadania realizowane przez Ośrodek: 


 


1) przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, 


2) przyznawanie i wypłata świadczeń alimentacyjnych, 


3) postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, 


4) prowadzenie Świetlicy Środowiskowej 


5) koordynowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 


Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 


 


 


 


 


 


 


 







 10 


CHARAKTERYSTYKA GRUP OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W GMINIE  


- dane liczbowe  


Ilość rodzin objętych pomocą społeczną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze na 


przełomie lat 2005 do 2009 kształtowała się 
następująco:
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Powyższy wykres pokazuje, że w 2005r. pomocą społeczną były objęte 133 rodziny ( ilość osób     


w tych rodzinach 389), w 2007r. 96 rodzin ( ilość osób w rodzinach 269), a  w 2009r. 84 rodziny ( 


ilość osób w rodzinach 238). Wynika z tego, że ilość rodzin wymagających pomocy zmniejszyła się 


w 2009r. o 28% w stosunku do 2005r. Jednak biorąc pod uwagę, że tylko pracą socjalną było 


objętych w 2005r. 40 rodzin, w 2007r. 15 rodzin, a w 2009r. 14 rodzin stosunek rodzin 


wymagających pomocy o charakterze stałym tj. pomocy finansowej i działań osłonowych na 


przełomie lat 2005 do 2009 przedstawia się nieco inaczej i spadek kształtuje się na poziomie 24% 


(w 2005r. takich rodzin było 93, w 2007r. 81, a w 2009r. 70). 


Biorąc pod uwagę ilość osób w w/w rodzinach, w 2009r. 4,96% mieszkańców gminy Kobiór 


pośrednio lub bezpośrednio wymagało wsparcia ośrodka pomocy społecznej. 
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Powody przyznania pomocy: 


                      


                      Liczba rodzin 
 


 


                       Rodzaj dysfunkcji 


  2005 rok   2007 rok   2009 rok 


Ubóstwo 75 49 33 


Bezrobocie 66 38 57 


Długotrwała lub ciężka choroba 16 21 27 


Niepełnosprawność 25 28 21 


Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych    


i prowadzenia gospodarstwa domowego 


30 21 9 


Potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności 29 8 16 


Alkoholizm 24 13 23 


Bezdomność 5 5 4 


Przemoc w rodzinie 2 5 4 


Sytuacja kryzysowa 3 16 3 


Zdarzenia losowe 1 1 3 


Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 


zakładu karnego 


0 1 2 


 


Analizując powody przyznania pomocy w badanym okresie to na czoło wysuwa się ubóstwo 


spowodowane bezrobociem, alkoholizmem, długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością oraz 


potrzebą ochrony macierzyństwa i wielodzietności. Należy zauważyć, że w 2007r. nastąpił 


znaczący spadek bezrobocia oraz alkoholizmu, jednak już w 2009r. nastąpił ich wzrost. 


Niepełnosprawność kształtuje się mniej więcej na tym samym poziomie, natomiast długotrwała 


choroba i ochrona macierzyństwa i wielodzietności mają tendencję wzrostową. Powodem 


udzielania pomocy, który znacznie zmniejszył się w 2009r. w stosunku do roku 2005 jest 


bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych. 


Typy rodzin korzystających z pomocy społecznej 


wyszczególnienie 2005r. 2007r. 2009r. 


 Ilość rodzin Ilość osób 


w rodzinach 


Ilość rodzin Ilość osób w 


rodzinach 


Ilość rodzin Ilość osób w 


rodzinach 


Rodziny ogółem, w tym 133 389 96 269 84 238 


rodziny z dziećmi 70 249 47 186 38 140 


rodziny niepełne 15 47 11 35 14 51 


rodziny emerytów i rencistów 39 84 24 34 22 37 


osoby samotne 9 9 14 14 10 10 
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Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej: 


              


 Rok 
     łączna kwota 
     wypłaconych 
        świadczeń 


        wypłacone 
       świadczenia 


    – budżet gminy 


        wypłacone 
        świadczenia 


   – budżet państwa 


2005 136 175,00 zł 97 378,00 zł 38 797,00 zł 


2007 132 292,19 zł 72 340,74 zł 59 951,45 zł 


2009 183 699,80 zł 87 818,24 zł 95 881,56 zł 


  


2.3   ŹRÓDŁA   PODSTAWOWYCH   PROBLEMÓW   SPOŁECZNYCH  I  ICH 


       IDENTYFIKACJA- ANALIZA OBSZARÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ 


 


KATALOG ZIDENTYFIKOWANYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE 


 


BEZROBOCIE  


Diagnoza problemu:  


 


Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do podjęcia 


pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. 


Długotrwale utrzymujący się problem bezrobocia wpływa niekorzystnie na poczucie własnej 


wartości człowieka. Brak poczucia stabilizacji finansowej oraz towarzyszący temu stres 


przyczyniają się do niemożności podejmowania racjonalnych decyzji. Często pojawia się uczucie 


zniechęcenia, apatii, bezradności, a także poczucie bycia zależnym od osób z  otoczenia, rodziny, 


instytucji. W wielu przypadkach bezpośrednią konsekwencją bezrobocia jest nasilenie się zjawiska 


społecznej patologii, braku poczucia bezpieczeństwa socjalnego, a co gorsze akceptacja takiego 


stanu rzeczy. Długotrwałe bezrobocie może prowadzić do ubóstwa, czyli takich warunków 


materialno – bytowych, które nie zapewniają zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny.                       


W połączeniu z bezradnością powodują: zadłużenia w opłatach za czynsz i media, niedożywienie, 


utratę mieszkań, eksmisję, a w skrajnych przypadkach może stać się przyczyną  bezdomności. 


Dlatego też konieczne jest szukanie doraźnych metod poprawy sytuacji ekonomicznej osób i rodzin  


pozbawionych zatrudnienia i stabilizacji finansowej oraz motywowanie tych osób do podejmowania 


próby zmiany sytuacji , w której się znalazły, zmiany postawy  pasywnej na aktywną.  
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Struktura osób bezrobotnych ( mieszkańców gminy Kobiór ) zarejestrowanych  w Powiatowym Urzędzie 


Pracy w Pszczynie  na dzień 31 grudnia 2005 r.,2007 r oraz 2009r. przedstawia się następująco: 


 


Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie 


   2005  rok 2007 rok 2009 rok 


razem 248 126 104 


w tym kobiety 139 87 50 


z prawem do zasiłku 23 12 25 


w tym kobiety 11 4 11 


Dane pozyskane z zasobów PUP w Pszczynie 


 


Struktura osób długotrwale bezrobotnych 


 2005r. 2007r. 2009r. 


wiek 


18-24 22 6 2 


25-34 36 14 4 


35-44 40 15 8 


45-54 55 25 9 


55-59 6 8 4 


6-64 lata 0 1 1 


poziom wykształcenia. 


wyższe 3 3 2 


policealne i średnie zawodowe 24 11 5 


średnie ogólnokształcące 8 1 1 


zasadnicze zawodowe 68 28 8 


gimnazjalne i poniżej 56 26 12 


staż pracy 


do 1 roku 14 6 6 


1 – 5 19 10 2 


5 – 10 18 5 3 


10 – 20 42 15 8 


20 – 30 33 14 5 


30 lat i więcej 3 2 0 


bez stażu 30 17 4 


dane pozyskane z zasobów PUP Pszczyna 
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Przyczyn występowania zjawiska bezrobocia jest wiele, między innymi: 


− zwiększone wymagania pracodawców dotyczące : poziomu wykształcenia, wieku, stażu 


pracy oraz kwalifikacji zawodowych potencjalnych pracowników, 


− choroby lub uzależnienia 


− niechęć osób bezrobotnych do zmiany zawodu, zdobycia nowych kwalifikacji, 


− bezradność na rynku pracy, niemożność pokonania barier utrudniających poszukiwanie 


zatrudnienia. 


W celu rozeznania opinii społecznej na temat występowania zjawiska bezrobocia na terenie gminy 


przeprowadzono badania ankietowe, z których wynika, że 52% ankietowanych dostrzega 


występowanie tego zjawiska w gminie. Zdecydowana większość respondentów w bezrobociu 


upatruje główną przyczynę występowania takich problemów jak: uzależnienia, ubóstwo,                  


w mniejszym stopniu przemoc domową. 


Problem bezrobocia w Gminie Kobiór dotyczy wielu osób. Na dzień 31.12.2009r stopa bezrobocia 


wynosiła 4,7 %. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie zarejestrowane były 104 osoby,          


z czego 50 stanowiły kobiety. Biorąc pod uwagę dane statystyczne GOPS w Kobiórze w  2009 roku 


pomocą społeczną objęto 84 rodziny ( 238 osób w rodzinie ).  W 57 rodzinach jednym z głównych 


powodów przyznawania pomocy było bezrobocie jednej lub kilku osób w rodzinie. Ogółem osób 


pozostających bez pracy i wymagających wsparcia ośrodka pomocy społecznej w 2009 r było 57,   


z czego 31 stanowiły kobiety ( 54% ), a 26  mężczyźni (46 % ). Spośród  bezrobotnych kobiet  


objętych  pomocą społeczną w 2009 r 10 to osoby nie posiadające wykształcenia ani zawodu,         


12 osób posiada wykształcenie zawodowe, 8 osób posiada wykształcenie średnie, natomiast jedna 


osoba posiada wykształcenie wyższe. Natomiast wszyscy bezrobotni mężczyźni objęci pomocą 


społeczną posiadają wyuczony zawód, jednakże z różnych względów pozostają bez zatrudnienia. 


 


Liczba rodzin korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze 


 z powodu bezrobocia  kształtuje się następująco:  


 


                  2005 rok  2007 rok 2009 rok rodzaj 
dysfunkcji 


ilość rodzin ilość osób w 


rodzinie 


ilość rodzin ilość osób w 


rodzinie 


ilość rodzin ilość osób w 


rodzinie 


 


 


bezrobocie 


 


 


 


 


67 


 


 


217 


 


 


38 


 


 


146 


 


 


57 


 


 


187 


Dane pozyskane z zasobów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze   
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Analizując dane zamieszczone w tabeli powyżej można zaobserwować, że problem bezrobocia                


na przełomie lat 2005 – 2009 w Gminie Kobiór występuje, a liczba rodzin korzystających               


ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej ma tendencję  wzrostową. 


 


ALKOHOLIZM 
 
Diagnoza problemu 
 


Alkoholizm jest ciężką chorobą ,w której pacjent nie podejmuje skutecznych działań zmierzających 


do wyzdrowienia; co więcej, stara się nawet ukryć chorobę przed sobą  samym. 


Alkoholizm jest równie groźny  i przerażający jak rak, trąd czy choroba serca ,  w tym przypadku 


jednak pacjent bardzo często przeszkadza specjalistom w ratowaniu siebie.  


Ocenia się, że jeden alkoholik na siedmiu, świadomy swej choroby, umiera nie czyniąc żadnej 


próby ratowania siebie.  I  to właśnie sprawia, że choroba ta jest taka niezwykła. Nawet leczenie     


w ośrodku zamkniętym może ludzi napiętnować w  pewnych kręgach, gdzie alkoholizm uważany 


jest za chorobę „wstydliwą”. 


Genezę uzależnienia od alkoholu usiłują wyjaśnić różne teorie psychologiczne. Według niektórych 


psychoanalityków uzależnienie może wynikać np: z podświadomych tendencji do samozniszczenia, 


inni natomiast dopatrują się wpływu tzw. konfliktu wewnętrznego miedzy popędami zależności       


a bodźcami agresji. Teoria uczenia przyjmuje, że alkoholizm jest wyuczoną reakcja na niektóre 


bodźce oraz wyuczonym sposobem radzenia sobie z przykrymi stanami uczuciowymi. 


Teoria zachowania zalicza nadużywanie alkoholu i uzależnienie do zjawisk z kręgu dewiacji.  


Inni traktują alkoholizm jako objaw przewlekłej choroby emocjonalnej (Keller) bądź uważają,        


że jest on „wektorem przejawiania się problemów osobowości”(Armstrong). Według  Knighta 


„alkoholizacja jest objawową prośbą rozwiązania konfliktu emocjonalnego”
1
 


Alkoholizm możemy rozpatrywać w różnych aspektach; socjologicznym, psychologicznym              


i medycznym.
2
 


Z punktu widzenia socjologicznego stanowi on zjawisko społeczne, jest przejawem 


niedostosowania społecznego, społecznie nieakceptowany. 


W ujęciu psychologicznym, uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem w rozwoju osobowym 


jednostki, z tendencją do agresji, autoagresji i przestępczości. 


W aspekcie medycznym alkoholizm jest odrębną jednostką, objawem i zespołem chorobowym, 


patologicznym, klinicznym wymagającym leczenia. 


Produkty alkoholowe zwiększają ryzyko marskości wątroby, niektórych nowotworów 


złośliwych, wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, udaru mózgu i wad wrodzonych. 
                                                 
1 Bohdan T.Woronowicz,Alkoholizm jest chorobą,PARPA 1998 r.,s.20 


2 Cz.Cekiera,Ryzyko uzależnień,Towarzystwo Naukowe KUL,Lublin 1994 r.,s.81 
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W 2005 roku alkoholizm był przesłanką do przyznania przez Ośrodek Pomocy Społecznej               


w Kobiórze  pomocy 24 rodzinom ,  w 2007 roku 13 rodzinom , w 2009 roku 23 rodzinom, czyli 


wzrosła ponownie liczba rodzin dotkniętych tym problemem. 


Problemy alkoholowe rozwiązuje także działająca na terenie gminy Gminna  Komisja 


Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Osoby wzywane na komisję niejednokrotnie wcześniej 


przewijają się przez ośrodek pomocy społecznej. 


Dane uzyskane od Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 


 rok 2005 rok 2007 rok 2009 


Ilość osób wezwanych na wniosek rodziny, z którymi 


Komisja przeprowadziła rozmowy wspierająco - 


motywujące 


 


17 


 


16 


 


18 


Ilość osób, z którymi Komisja przeprowadziła rozmowy 


interwencyjno-motywujące 
15 13 15 


Ilość wniosków skierowanych do Sądu o zobowiązanie 


do leczenia odwykowego 
5 2 3 


 


Łatwy dostęp do napojów alkoholowych oraz uwarunkowania społeczne, kulturowe, nawyki             


i obyczaje związane z piciem, przyczyniły się do spożywania go nie tylko przez osoby dorosłe ale 


także przez nieletnich. Coraz częściej alkohol taktowany jest jako stymulator dobrej zabawy na 


dyskotekach i spotkaniach towarzyskich. Młodzież spożywa napoje alkoholowe; głównie piwo, nie 


tylko w ukryciu w gronie rówieśników , lecz coraz częściej  nie kryjąc się z tym, za przyzwoleniem 


dorosłych, w domu rodzinnym czy nawet w miejscach publicznych. 


Z informacji trenerów prowadzących  programy profilaktyczne w szkole podstawowej i gimnazjum 


w Kobiórze wynika, że z roku na rok w naszej gminie problem inicjacji alkoholowej obniża się, 


coraz więcej dzieci miało bezpośredni kontakt z napojami alkoholowymi. 


Do działającego na terenie gminy Punktu Pomocy Rodzinie stanowiącego zarazem Punkt 


Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin zgłaszają się osoby          


z różnorodnymi problemami. 


Problematyka osób korzystających z pomocy Punktu Pomocy Rodzinie-zestawienie  
 


problem  
2007 rok 


 
2009 rok 


osoby uzależnione od alkoholu 11 9 


dorośli członkowie rodzin alkoholika 9 8 


dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 6 - 


ofiary przemocy w rodzinie 5 5 


sprawcy przemocy w rodzinie 3 2 


razem 34 24 
dane pozyskane z zasobów GKRPA w Kobiórze 
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ściśle współpracuje z Izbą 


Wytrzeźwień w Tychach, do której doprowadzani są nietrzeźwi mieszkańcy z terenu gminy Kobiór.. 


Powody doprowadzenia i zatrzymania do Izby Wytrzeźwień w Tychach 
 mieszkańców Gminy Kobiór  : 


  2005 r. 2007 r. 2009r. 


1 leżał w miejscu publicznym 0 5 2 


2. awantura w miejscu publicznym 1 0 3 


3. awantura domowa 12 13 9 


4. wykroczenie pod wpływem alkoholu 1 6 1 


5. prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym 1 6 0 


6. zgorszenie w miejscu publicznym 0 0 1 


7. zagrożenie życia i zdrowia 0 5 1 


8. nietrzeźwy  w miejscu pracy 0 0 0 


9. podejrzany o gwałt 0 0 0 


 razem 15 35 17 
dane pozyskane z zasobów GKRPA w Kobiórze 


 


Dane zawarte w w/w tabeli, wskazują na to, że  osoby doprowadzone z terenu Gminy Kobiór         


do Izby Wytrzeźwień  w Tychach stanowią znikomy procent. 


Mamy natomiast jasny obraz tego, że najpoważniejszy problem z powodu którego osoby zostały 


doprowadzone do izby stanowią awantury domowe wszczynane pod wpływem alkoholu. 


Problem z nadużywaniem alkoholu ze skutkami szkodliwymi stanowi większy problem u mężczyzn 


( 99 %) niż u kobiet ( 1%). Nie świadczy to jednak o tym, ze problem nadużywania alkoholu przez 


kobiety w naszej gminie jest tak  minimalny. Problem ten ma szersze spektrum, jednak kobiety piją 
z mniejszą szkodliwością i rzadziej trafiają do izb wytrzeźwień. 
  


Struktura przestępstw i wykroczeń w poszczególnych gminach powiatu 
dokonanych pod wpływem alkoholu 


wybrana 


kategoria 


Pszczyna Pawłowice Miedzna Suszec Goczałkowice Kobiór Razem 


 2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009 


kradzież z 


włamaniem 


338 102 93 107 37 42 82 24 54 26 18 19 21 24 28 18 19 17 592 224 253 


kradzież 
mienia 


436 213 218 136 61 53 75 58 56 49 38 21 28 49 44 35 27 19 759 437 411 


rozbój 38 16 20 4 3 3 3 3 10 1 3 2 2 0 1 2 0 1 50 50 37 


bójka,pobicie 14 12 7 8 6 4 6 3 2 0 2 2 3 1 2 0 1 0 31 25 34 


uszkodzenie 


mienia 


61 81 70 12 10 12 25 26 43 6 11 14 4 12 9 3 8 16 111 148 164 


przestępstwa 


seksualne 


5 2 3 3 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 5 6 


zabójstwa 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 


razem 893 426 412 270 117 116 192 116 166 83 73 59 58 77 84 58 55 53 1554 889 907 


dane pozyskane z zasobów Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie 
 


 Analizując dane zawarte w tabeli wynika że w porównaniu w stosunku do liczby 


mieszkańców problem przestępstw i wykroczeń dokonywanych przez osoby pod wpływem 


alkoholu nie jest mały. 
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BEZDOMNOŚĆ 


 


Diagnoza problemu 


 


Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku definiuje  osobę bezdomną jako „ osobę nie 


zamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów                      


i mieszkaniowym zasobie gminy i nie zameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów                      


o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę nie zamieszkującą w lokalu socjalnym               


i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.” 


Zjawiska towarzyszące bezdomności i wykluczeniu społecznemu to m.in.: 


1 ) rozpad rodziny, 


2) opuszczenie zakładu karnego, 


3) opuszczenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, 


4)  eksmisje, 


5) długotrwałe bezrobocie, brak stałego źródła dochodu, 


6) przemoc w rodzinie, 


7) uzależnienia 


Celem poznania opinii publicznej na temat występowania  zjawiska bezdomności w Gminie Kobiór 


przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców gminy. 46% ankietowanych nie dostrzega 


problemu, 25% potwierdza występowanie zjawiska bezdomności, natomiast 29% badanych nie ma 


zdania na ten temat. 


 


Liczba osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze                          
z powodu bezdomności  


                  2005 rok  2007 rok 2009 rok rodzaj 
dysfunkcji 


liczba rodzin liczba osób w 


rodzinie 


liczba rodzin liczba osób w 


rodzinie 


Liczba rodzin Liczba osób w 


rodzinie 


bezdomność 5 5 5 5 4 4 


dane pozyskane z zasobów GOPS w Kobiórze 
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PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE 
 


Opis problemu. 


 


Wychowanie to całość oddziaływania środowiska społecznego na jednostkę trwające całe życie.    


W zakres pojęcia wchodzi: 


− wychowanie naturalne pod wpływem środowiska, w którym jednostka funkcjonuje – 


rodzina, kontakty społeczne, obyczaje, religia. 


− wychowane instytucjonalne – celowe, planowe oddziaływanie instytucji wychowujących 


takich jak: przedszkola, szkoły, internaty, domy dziecka 


− samowychowanie - oddziaływanie to ma wpływ na stosunek jednostki do otaczającego 


świata, kształtowanie się systemu wartości, norm, stylu życia. 


Wychowanie przekazuje jednostkom dziedzictwo kulturowe, wzory zachowań, utrzymuje ciągłość 


kulturową społeczeństw, a jednocześnie przygotowuje do uczestnictwa i przekształcania 


rzeczywistości społecznej. Naczelnym celem wychowania jest wykształcenie osobowości wolnej, 


która kierując się własną wolą, dokonywać będzie wyborów zgodnych z zasadami moralnymi oraz 


funkcjonować w środowisku, którego jest ogniwem. 


Różnorodność form i aspektów, których przedmiotem i podmiotem jest człowiek i jego relacje         


z innymi członkami środowiska można nazwać opieką człowieka nad człowiekiem. Opieka            


to dawanie wsparcia, oparcia, zaspokajanie potrzeb, których jednostka nie umie, nie może lub nie 


jest w stanie samodzielnie zaspokoić, żeby zachować równowagę biologiczną i psychiczną,  


zachować zdrowie, jakość życia, zapewnić prawidłowy rozwój i ciągłość gatunku. 


Na trudności wychowawcze składają się problemy, jakie dziecko stwarza rodzicom i nauczycielom 


w procesie swojego psychofizycznego i społecznego rozwoju.    


Współcześnie proces ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży przebiega w warunkach z wielu 


przyczyn bardzo złożonych. Dotyczy to wszystkich sfer kształtowania się osobowości                              


i przygotowania młodego pokolenia  do życia. Wzmocnieniu ulegają wpływy pozarodzinne                       


i pozaszkolne, z którymi wychowawcy muszą się liczyć, jeżeli chcą być dobrymi i mądrymi 


przewodnikami swoich wychowanków.  


W dziedzinie wychowania mamy obecnie sytuację jakościowo odmienną i z niej należy 


wyprowadzić wnioski  dla działalności  pedagogicznej rodziny i szkoły. Konieczność innego 


spojrzenia na proces wychowania sygnalizują socjologowie i psycholodzy, także biolodzy i lekarze. 


Wiele występujących u dzieci braków ma uwarunkowania genetyczne. Fakt ten powoduje,                       


że władze oświatowe wprowadzają coraz więcej zmian  w systemie kształcenia i wychowania 


młodego pokolenia. 
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Sprawą o zasadniczym znaczeniu jest podważanie niektórych stereotypów myślowych. Jednym              


z nich jest przekonanie, że dzieci i młodzież są trudniejsze do wychowania. Wydaje się uzasadnione 


twierdzenie odwrotne – obecnie proces wychowania człowieka  jest trudniejszy i bardziej 


skomplikowany aniżeli niegdyś. Przyjęcie tej tezy wnosi nowe elementy do praktyki 


wychowawczej. 


Mówiąc o trudnościach wychowawczych można je ująć w następujące grupy: 


− trudności wynikające z zaniedbań wychowawczych oraz negatywnych oddziaływań 


środowiska rodzinnego, 


− trudności związane z niepowodzeniami w szkole, 


− trudności wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania rodziny, 


− trudności związane z psychofizycznym rozwojem dziecka ( przebyte choroby, tzw. deficyty 


lub mikro deficyty rozwojowe, zaburzenia w sferze emocjonalnej – nadpobudliwość lub 


zahamowania), 


− trudności wyłaniające się w kontekście rozbieżnych dążeń, oczekiwań i ambicji rodziców, 


− dążeń i zainteresowań dzieci.  


Zestawienia liczbowe dotyczące realizacji potrzeb w tym zakresie w latach 2005, 2007 i 2009 


 


ilość dzieci w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 


rok ilość rodzin ilość dzieci 


2005 93 136 


2007 81 120 


2009 70 92 


   


ilość rodzin korzystających z pomocy społecznej  
z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  


rok ilość rodzin ilość dzieci 


2005 30 99 


2007 21 86 


2009 9 23 


         


ilość dzieci korzystających z pomocy w zakresie dożywiania  
w formie posiłków w szkole i w przedszkolu 


rok ilość dzieci 


2005 68 


2007 57 


2009 48 
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ilość dzieci korzystających ze wsparcia Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze 


rok ilość dzieci 


2005 - 


2007 16 


2009 19 


 


ilość uczniów uczęszczających do szkół  na terenie gminy 


lata szkoła Podstawowa gimnazjum  


 liczba dzieci liczba dzieci ogółem 


2005/2006 297 180 477 


2006/2007 277 176 453 


2007/2008 290 158 448 


2008/2009 274 151 425 
 


ilość dzieci uczęszczających do przedszkola  na terenie gminy: 


lata liczba dzieci dzieci nie przyjęte z powodu braku 
miejsc 


2005/2006 94 2 


2006/2007 112 wszystkie dzieci przyjęte, utworzono 2 grupy 


kl. „O”, wprowadzono system zmianowy 


2007/2008 92 12 


2008/2009 92 16 


2009/2010 118 wszystkie dzieci przyjęte dzięki rozbudowie 


przedszkola   


 


 


 Z danych uzyskanych z jednostek oświatowych na terenie gminy wynika, iż  z pomocy 


psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz pedagoga w szkołach na terenie gminy  


skorzystało w 2005 r. - 14 dzieci, 2007 r. - 17 dzieci, 2009 r. - 25 dzieci z różnych powodów m.in. 


problemów dydaktycznych, edukacyjnych, wychowawczych. Skierowano jeden wniosek do Sądu 


(Szkoła Podstawowa) w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego w 2007 roku.           


Obie placówki oświatowe tj. szkoła podstawowa i gimnazjum zgłaszają potrzebę zatrudnienia 


psychologa. Ponadto istnieje konieczność zapewnienia większej ilości sal z uwagi na wymogi           


i standardy określone w przepisach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na gabinet pedagoga 


szkolnego, gabinet psychologa szkolnego, gabinet doradcy zawodowego. Gimnazjum nie posiada 


również monitoringu, co jest bardzo ważne z uwagi na bezpieczeństwo uczniów. 
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 Dotyczy to również przedszkola. Z uwagi na wzrastającą liczbę dzieci w gminie i pomimo 


rozbudowy placówki w roku szkolnym 2010/2011 nie przyjęto do przedszkola 40 dzieci z powodu 


braku miejsc. Placówka  wymaga dalszej rozbudowy. Dzięki realizacji projektu  w ramach POKL               


i pozyskania środków unijnych dokonano pełnego wyposażenia przedszkola, zatrudniono 


dodatkowych specjalistów: wychowawców, logopedę, wydłużono czas pracy placówki o 30 minut 


dziennie, ustalając czas pracy od 6.30 do 16.30. 


Z analizy wyników badań ankietowych wśród mieszkańców gminy wynika, iż problem bezradności 


w sprawach opiekuńczo – wychowawczych dostrzega 30% badanych, zaniedbane i niedożywione 


dzieci 20% badanych, natomiast problem rozbicia rodzin z powodu wyjazdu jednego z rodziców 


poza granice kraju w celach zarobkowych zauważa 39% ankietowanych. Główną przyczynę 


negatywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży ankietowani określali zaniedbania 


wychowawcze/emocjonalne (68%), demoralizacja (57%), spożywanie alkoholu (48%), przemoc       


w rodzinie (45%). 


 


PRZEMOC W RODZINIE 


 


Opis problemu 


 


Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi 


rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna          


ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza a sprawca silniejszy. 


Zgodnie  z art. 207 § 1 Kodeksu Karnego przemoc w rodzinie jest przestępstwem. 


Przemoc domowa zachodzi kiedy członek rodziny, mąż, żona lub partner próbuje zdominować 


fizycznie lub psychicznie drugiego partnera, dzieci, rodziców, dziadków, teściów itp. używając 


przewagi fizycznej, gróźb, szantażu w celu zranienia moralnie lub fizycznie. 


 


Przemoc to proces, który nie pojawia się znienacka, jest cykliczny, ma tendencję do powtarzania 


się, eskaluje. Nie zatrzymana przybiera na sile, toczy się w wymiarze dominacja - uległość, nie jest 


zjawiskiem niezależnym od udziału człowieka, przejawia się w różnych formach. 
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Perspektywy postrzegania przemocy: 


       *  prawna - jest ścigana przez prawo (kodeks karny, kodeks wykroczeń) 


• moralna - krzywdzenie osób słabszych to zło moralne (kodeks, wyczucie moralne, sumienie, 


normy moralne przekazywane z pokolenia na pokolenie) 


• psychologiczna - przemoc wyzwala psychiczne zjawiska, jak: cierpienie, doznawanie 


poczucia krzywdy, bezsilność 


• społeczno - polityczna - przemoc na dużą skalę, grupy stosujące przemoc. 


 


Formy przemocy: 


• przemoc fizyczna 


• przemoc psychiczna 


• przemoc seksualna 


• przemoc finansowa 


Źródła przemocy: 


• biologiczne: impulsywny temperament, uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego 


(CNS), urazy głowy, które utrudniają psychologiczną kontrolę nad zachowaniami; 


• psychologiczne: słaba kontrola emocji, wybuchy, eksplozje uczuć, frustracja, stres, 


deprawacja, zaburzenia osobowości, postawa lekceważąca wszystko i wszystkich, 


przekonanie o własnej mocy, poczucie wyższości nad innymi, zanik przeżywania wartości, 


współodczuwania, bycie świadkiem przemocy 


• doświadczanie przemocy w dzieciństwie; 


• akceptowanie przemocy w środowisku – wzorce kulturowe zezwalające na przemoc; 


• w rodzinie -  przechodzący z pokolenia na pokolenie, dziedzicznie; 


• substancje chemiczne - alkohol, narkotyki: torują drogę do przemocy, osłabiają zdolność    


do samokontroli, stymulują i pobudzają do działania. 


Rozmiary przemocy w rodzinie: 


Najczęściej przemoc jest stosowana wobec dzieci. Kolejna grupą narażoną na przemoc są kobiety, 


później osoby starsze - rodzice uzależnieni od swoich dzieci i wreszcie mężczyźni. 
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Zestawienia liczbowe dotyczące udzielanej pomocy ofiarom przemocy domowej  


 


Formy udzielonej pomocy ofiarom przemocy domowej 


 Rok 2005 Rok 2007 2009 


 ilość 
osób 


ilość 
rodzin 


ilość osób w 
rodzinach 


ilość 
osób 


ilość 
rodzin 


ilość osób w 
rodzinach 


ilość osób ilość 
rodzin 


ilość osób w 
rodzinach 


Interwencja 
kryzysowa 


- - - 10 6 12 11 5 14 


działania 
terapeutyczne  


- - - - - - 2 2 8 


w tym osoby 
niepełnospra


wne 


- - - - - - 4 4 14 


 


 


 


 


Rodziny objęte pomocą  z powodu przemocy domowej 


 ilość rodzin ilość osób w rodzinach 


2005 1 4 


2007 5 20 


2009 4 14 


 


Przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do zbadania. Agresja ze strony osób najbliższych 


może być wstydliwie ukrywaną tajemnicą. 


Z analizy ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy wynika, że tylko 15% 


ankietowanych dostrzega problem przemocy w gminie, tyle samo osób oświadcza, iż  zna 


przypadki przemocy domowej, 32% słyszało o takich przypadkach, a 22% nigdy nie słyszało            


o przypadkach przemocy domowej na terenie gminy Kobiór. Jako główną przyczynę stosowania 


przemocy domowej ankietowani podają w pierwszej kolejności ubóstwo, nieumiejętność radzenia 


sobie z problemami wychowawczymi, oraz bezrobocie. Ankietowani podawali również inne 


przyczyny, takie jak brak reakcji ze strony świadków przemocy, sąsiadów.  


 Zapytano również respondentów o ocenę oferty pomocy różnych instytucji działających na 


terenie gminy i powiatu; najwyżej oceniona została praca Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy 


Społecznej w Kobiórze oraz Ośrodka Zdrowia. Ponadto ankietowani ( 45%) podają, iż jedną            


z głównych przyczyn negatywnych zachowań dzieci i młodzieży jest przemoc domowa. 


Policja oraz pomoc społeczna w przypadku wystąpienia przemocy domowej stosują procedurę 


Niebieskiej Karty. 
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  


 


Opis problemu 


Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych         ( 


Dz. U. Nr 123, poz 776 z póź. zm.) z dnia 27 sierpnia 1997 roku definiuje niepełnosprawność jako  


trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub 


długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność           


do pracy.  


Osoba niepełnosprawna z punktu widzenia prawa musi posiadać aktualne orzeczenie wydane przez 


odpowiedni organ orzekający. Ustalono trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się              


do realizacji celów określonych ustawą: 


1) znaczny – do tego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością 


organizmu, niezdolną do pracy i wymagającą stałej opieki i pomocy innych osób w związku 


z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, 


2) umiarkowany – do tego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną 


sprawnością organizmu, niezdolną do pracy, albo zdolną do pracy jedynie w warunkach 


pracy chronionej lub wymagającą czasowej, albo częściowej pomocy innych osób w celu 


pełnienia ról społecznych, 


3) lekki – do tego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności 


organizmu, powodującej obniżenie zdolności do wykonywania pracy lub mającą 


ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy 


wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.  


Stopień niepełnosprawności orzeka się na stałe, jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie 


rokuje poprawy, lub na czas określony, jeśli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa 


stanu zdrowia. 


Niepełnosprawność jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, szczególnie jednak należy uwzględnić    


w nim kontekst psychologiczny i społeczny. Sam fakt uszkodzenia funkcji życiowych utrudnia,        


a czasem wręcz uniemożliwia wykonywanie zadań społecznych, co dodatkowo pogłębia stan 


izolacji psychicznej.  W społeczeństwie występują tendencje do izolacji i ograniczania udziału osób 


niepełnosprawnych w życiu społecznym i mimo poprawy w tej dziedzinie, niektóre formy 


dyskryminacji osób niepełnosprawnych stanowią nadal poważny problem. Osoby niepełnosprawne 


niemal każdego dnia borykają się ze skutkami barier architektonicznych, transportowych                   


i komunikacyjnych. 
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Uzyskanie dokładnych danych dotyczących osób niepełnosprawnych jest trudne. Żadna z instytucji 


wspierających osoby niepełnosprawne nie dysponuje pełnymi danymi. Ostatnie pełne dane na temat 


liczby osób niepełnosprawnych w Polsce pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego                 


w 2002 roku. Według jego czynników w 2002 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem 


wynosiła ok. 5,5 mln, w tym ok. 4,5 mln posiadało prawne potwierdzenie faktu 


niepełnosprawności, natomiast 4,3 mln spośród nich stanowiły osoby w wieku 15 lat i więcej.  


Według wyników kwartalnego reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności  


(BABEL) prowadzonego przez GUS liczba tych ostatnich od tego czasu systematycznie spadała                  


i w 2009 roku wynosiła ok. 3,5 mln osób. Oznacza to, że 11,1 % ludności w wieku 15 lat i więcej 


posiada prawne orzeczenie o niepełnosprawności.  


W 2009 roku 27,2 % osób w wieku 15 lat i więcej miało orzeczenie o znacznym stopniu 


niepełnosprawności ( lub orzeczenie równoważne ), natomiast 38,4 % tych osób posiadało 


orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( lub orzeczenie równoważne), a 34,4 %             


- orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności ( lub równoważne) 


 


Przyjmując wyżej wymienione wskaźniki procentowe można szacować, że w Powiecie 


Pszczyńskim w latach 2008 – 2009 mieszkała następująca liczba osób niepełnosprawnych: 


 


Szacunkowa liczba osób niepełnosprawnych w Powiecie Pszczyńskim 


 Liczba osób niepełnosprawnych w 
wieku 15 lat i więcej 


Liczba osób niepełnosprawnych w 
wieku produkcyjnym 


 
2008 


 


10340 


 


6472 


 
2009 


 


9810 


 


6116 


Źródło: PCPR, Pszczyna 


 


Szacunkowa liczba osób niepełnosprawnych w Powiecie Pszczyńskim 
 według stopnia niepełnosprawności w 2009 roku 


 


 
Stopień niepełnosprawności 


 
Liczba osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 


 


znaczny stopień niepełnosprawności 


 


2668 


umiarkowany stopień 
niepełnosprawności 


3767 


 


lekki stopień niepełnosprawności 


 


3374 


Źródło: PCPR, Pszczyna 
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 Mieszkańcy powiatu pszczyńskiego na podstawie porozumienia między powiatami 


korzystają z usług Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.      


W latach 2007-2009 dla osób niepełnosprawnych Powiatu Pszczyńskiego wydano 2959 orzeczeń. 


 


Liczba mieszkańców powiatu, którym wydano orzeczenia 
 


 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 


 


Liczba wydanych orzeczeń 
 


983 


 
972 


 
1004 


Źródło: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 


 


 Osoby niepełnosprawne, które nie są zatrudnione mogą być zarejestrowane w Powiatowym 


Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy 


 


 


 Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Pszczynie 


niepełnosprawni bezrobotni niepełnosprawni poszukujący pracy i nie 


pozostający w zatrudnieniu 


zarejestrowani wg 


stanu na dzień: 
 


ogółem kobiety ogółem kobiety 


 
31 grudnia rok 2007 


 


123 


 


68 


 


29 


 


8 


  
31 grudnia 2008 rok  


 


93 


 


59 


 


20 


 


11 


  
31 grudnia 2009 rok 


 


107 


 


58 


 


19 


 


11 


Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 


 


 Wśród osób korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej osoby 


niepełnosprawne stanowiły znaczącą liczbę: 
 


 


Liczba osób, którym przyznano świadczenie ze względu na niepełnosprawność 
 


Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009  


Liczba rodzin 


 


Liczba osób  


w rodzinach 


Liczba rodzin 


 


Liczba osób 


 w rodzinach 


Liczba rodzin 


 


Liczba osób  


w rodzinach 


Pszczyna 255 683 230 581 219 510 


Pawłowice 97 217 58 132 56 118 


Suszec 16 41 16 43 13 33 


Goczałkowice 72 171 56 132 75 181 


Kobiór 28 51 36 73 21 43 


Wola 113 344 94 270 73 195 


Powiat 


Pszczyński  
 


581 
 


1 507 
 


490 
 


1 231 
 


457 
 


1080 
Źródło: Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatu Pszczyńskiego 
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Liczba osób, którym Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze przyznał świadczenie 


z powodu niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby   


                  2005 rok  2007 rok 2009 rok  
rodzaj dysfunkcji 


liczba 


rodzin 


liczba 


osób w 


rodzinie 


liczba 


rodzin 


liczba 


osób w 


rodzinie 


liczba 


rodzin 


liczba osób 


w rodzinie 


 


 


niepełnosprawność 
 


 


 


28 


 


 


78 


 


 


28 


 


 


51 


 


 


21 


 


 


43 


 


długotrwała  


lub ciężka choroba 


 


 


 


23 


 


 


61 


 


 


21 


 


 


42 


 


 


27 


 


 


57 


 


 


STAROŚĆ 


Opis problemu 


Starość i starzenie się to pojęcia, które nie zostały jeszcze jednoznacznie zdefiniowane, ani przez 


nauki biologiczne, ani nauki społeczne. Starość jako etap w życiu człowieka ma charakter 


statyczny. Starzenie się natomiast jest traktowane jako proces rozwojowy i jest zjawiskiem 


dynamicznym. Starzenie się oznacza stopniowe redukowanie rezerwy czynnościowej narządów, 


które zmniejszają możliwość zachowania równowagi wewnątrzustrojowej. Jest to proces ciągły        


i nieodwracalny, zależy od sposobu i warunków życia, a jego szybkość związana jest                         


z wyposażeniem genetycznym, w tym m.in. z właściwościami płci i rasy. Odmiennie będzie 


przebiegało u mężczyzn i kobiet. 


Za podstawowe cechy starości uważa się znaczny spadek zdolności adaptacyjnych człowieka          


w wymiarze biologicznym, psychospołecznym, postępujące ograniczenie samodzielności życiowej, 


oraz stopniowe nasilenie się zależności od otoczenia. 


Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć: samotność, chorobę, inwalidztwo, 


życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności. Wraz z wiekiem zmieniają się również potrzeby ludzi 


starszych, a także możliwości i sposoby ich zaspokajania. 


Wyodrębnia się cztery okresy starości: 


− 60 – 69 lat – wiek początkowej starości, 


− 70 – 74 lata – wiek przejściowy między początkową starością, a wiekiem ograniczonej 


sprawności fizycznej i umysłowej, 


− 75-84 lata – wiek zaawansowanej starości, 


− 85 lat i więcej – niedołężna starość. 
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Zgodnie z danymi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Kobiórze 14% ogółu 


mieszkańców gminy stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Ilość osób w podeszłym wieku 


zwiększa się, należy zatem zastanowić się, jak zabezpieczyć ich potrzeby. 


Istnieje konieczność stworzenia w gminie sprawnego systemu pomocy, który będzie uwzględniał 


zaspokojenie najważniejszych potrzeb ludzi starych, zwłaszcza w ich środowisku lokalnym. 


 


W Gminie Kobiór funkcjonuje Publiczny Zakład Lecznictwa Podstawowego świadczący usługi    


dla ludności w zakresie opieki zdrowotnej i higieny szkolnej. Ponadto funkcjonują gabinet 


fizjoterapii, pracownia USG, gabinety stomatologiczne, w tym jeden niezależny, mieszczący się               


w  budynku przy ul. Centralnej 56, oraz Apteka. Publiczny Zakład Lecznictwa Podstawowego 


dysponuje m.in., poradnią ogólną, ginekologiczną, dziecięcą, stomatologiczną. Ośrodek rozszerzył 


usługi medyczne o następujące poradnie specjalistyczne: neurologiczną, diabetologiczną, 


laryngologiczną, a także  zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 


- rozbudowano przychodnię 


- uruchomiono  gabinet fizjoterapii oraz pracowni USG 


Ponadto przeprowadza się następujące akcje tj: badanie słuchu, wzroku, spirometria, badania          


w kierunku osteoporozy. 


Można zauważyć poprawę jakości świadczonych usług w związku z dogodnymi warunkami 


lokalowymi. Istnieje możliwość rozszerzenia działalności o dodatkowe poradnie specjalistyczne.   


W najbliższym czasie planuje  się  następujące przedsięwzięcia: 


- adaptację piętra budynku  na potrzeby fizjoterapii, 


- montaż windy, 


- dalsze starania dotyczące zakontraktowania specjalistyki  


W Ośrodku Zdrowia w Kobiórze zatrudnionych jest dwóch lekarzy pierwszego kontaktu ( 


rodzinnych), 5 pielęgniarek w tym 2 pielęgniarki środowiskowe. Głównym problemem 


sygnalizowanym przez dyrekcję Publicznego Zakładu Lecznictwa Podstawowego, oraz 


wynikającym z badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy jest 


niewystarczająca liczba lekarzy specjalistów w stosunku do potrzeb mieszkańców.  Wskazano także 


zbyt małą ilość zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych przyznawanych przez NFZ,              


oraz środków finansowych przyznawanych na zakontraktowane świadczenia zdrowotne. 
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Informacja na temat działalności Ośrodka Zdrowia w Kobiórze 


 2005 rok 2007rok 2009 rok 


ilość pacjentów zapisanych 
do przychodni 


 


3904 


 


3955 


 


4030 


 
ilość specjalistów w 


przychodni 


 


5 


 


5 


 


3 


ilość porad udzielonych 
przez lekarzy specjalistów 


 


 


4038 


 


3942 


 


2743 


ilość porad udzielonych  
przez lekarzy pierwszego 


kontaktu 


 


13 957 


 


14 023 


 


16 014 


 
ilość dzieci zapisanych do 


poradni dziecięcej 
 


 


0-6 lat – 276 


Szk. P. i Gimn. - 477 


 


0-6 lat – 246 


Szk. P. i Gimn. - 446 


 


0-6 lat – 285 


Szk. P. i Gimn. - 414 


 
ilość wizyt domowych  


 


 


209 


 


169 


 


216 


ilość osób 
niepełnosprawnych 
zarejestrowanych w 


przychodni 


44 


 


 


 


44  


50 


 
ilość osób chorych 


psychicznie 
 


 


10 


 


10 


 


10 


ilość świadczeń 
udzielonych przez 


pielęgniarki środowiskowe 
 


 


3 942 


 


3 619 


 


3 759  


dane pozyskane z zasobów  Publicznego Zakładu Lecznictwa Podstawowego w Kobiórze. 


 


Analizując dane pozyskane z Ośrodka Zdrowia wynika, że zapotrzebowanie na usługi 


specjalistyczne jest duże i ma tendencję wzrostową. Zwiększyła się ilość pacjentów zapisanych      


do przychodni na przełomie lat 2005 – 2009 r, zmniejszyła się jednak ilość porad udzielonych przez 


lekarzy specjalistów. Fakt ten spowodowany jest zmniejszeniem się liczby lekarzy specjalistów 


zatrudnionych w Ośrodku w 2009r. Spadek ilości w/w porad jest znaczący z 4038 w 2005 r do 2743 


porad w 2009 r. Zwiększyła się natomiast liczba porad udzielonych przez lekarzy pierwszego 


kontaktu z 13 957 w 2005 r do 16 014 w 2009r. Ponadto można zaobserwować że w roku 2009 r. 


zwiększyła się liczba dzieci zapisanych do poradni dziecięcej oraz wizyt domowych świadczonych 


przez lekarza rodzinnego. 
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Na tym samym poziomie utrzymuje się liczba osób chorych psychicznie zarejestrowanych              


w przychodni, również  ilość osób objętych pomocą pielęgniarki środowiskowej jest porównywalna 


w poszczególnych latach. Zwiększyła się natomiast liczba pacjentów niepełnosprawnych 


zarejestrowanych w przychodni. 


 


GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 


 


 2005r. 2007r. 2009r. 


ilość budynków 


komunalnych 


14 13 12 


ilość mieszkań 
komunalnych 


112 111 111 


ilość rodzin 


uprawnionych do 


dodatków 


mieszkaniowych 


 


30 


 


 


18 


 


15 


ilość wypłaconych 


dodatków 


mieszkaniowych w 


zasobie gminnym 


 


211 


 


182 


 


123 


kwota wypłaconych 


dodatków 


mieszkaniowych w 


zasobie gminnym 


 


37 021,78 zł 


 


36 600,59 zł 


 


21 788,53 zł 


ilość rodzin 


zalegających z 


opłatami czynszowymi 


 


29 


 


27 


 


27 


kwota zaległości 


czynszowych 


57 600,00 zł 69 900,00 zł 95 300,00 zł 


dane pozyskane z Urzędu Gminy w Kobiórze 


 


Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że Gmina Kobiór dysponuje dość znaczną 
ilością mieszkań komunalnych. Ich liczba jest mniej więcej na stałym poziomie. Mieszkania 


komunalne są o różnym standardzie, co wpływa na wysokość opłat czynszowych. Z danych 


wynika, że ilość rodzin, które nie wnoszą  opłat  tj. są uprawnione do dodatku mieszkaniowego +  


zalegają z opłatami czynszowymi na przestrzeni lat maleje: w 2005r. takich rodzin było 53% 


ogólnej liczby rodzin zajmujących mieszkania komunalne, w 2007r. 40%, a w 2009r. 39%.  Maleje 


liczba rodzin uprawnionych do dodatku mieszkaniowego – w 2005r. 27%, w 2007r. 16%,                


a w 2009r. 14%. Powodem może być wzrost wynagrodzeń ( inflacji) przy stałym od wielu lat 


kryterium dochodowym uprawniającym do dodatku. Mimo, iż maleje kwota wypłacanych 


dodatków mieszkaniowych, koszty gminy w utrzymaniu mieszkań komunalnych rosną. 
Ogółem koszty gminy z tyt. zaległości czynszowych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych 


przedstawiają się następująco: w 2005r. była to kwota 94 621,78 zł, w 2007r. 106 500,59 zł,            


w 2009r. 117 088,53 zł. 
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2.4  KAPITAŁ SPOŁECZNY GMINY  i  POWIATU 


 


WYKAZ  


INSTYTUCJI/PLACÓWEK DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ 


w Gminie KOBIÓR 


nazwa instytucji/ 
 /placówki 


 
adres/kontakt 


 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 


Kobiór, ul. Centralna 57 


tel. 32/ 21-88-595, 21/88/596 


e-mail: gopskobior@wp.pl 


   


Świetlica Środowiskowa Kobiór, ul. Centralna 57 


tel. 32/32-88-516 


Punkt Konsultacyjny Kobiór, ul. Centralna 57 


tel 32/21-88-595 


Publiczny Zakład Lecznictwa Podstawowego Kobiór, ul. Centralna 12 


tel. 32/21-88-144 


e-mail: przychodnia_kobior@op.pl  


Urząd Gminy 


 


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 


Alkoholowych 


 


Kurator społeczny 


Kobiór, ul. Kobiórska 5 


tel. 32/21-88-288, 21-88-182 


 


 e-mail : gmina@kobior.pl         


 


Szkoła Podstawowa 


Kobiór, ul. Tuwima 23 


tel 32/21-88-200 


e-mail 


 


Gimnazjum 


Kobiór, ul. Tuwima 23 


tel. 32/21-88-064 


e-mail: szkola.kobior@wp.pl 


Przedszkole Kobiór, ul. Rodzinna 1 


tel. 21-88-166 


Gminny Dom Kultury Kobiór, ul. Centralna 14 


tel. 32/21-88-211 


e-mail: biuro@gdk-kobior.pl 


Gminna Biblioteka Kobiór, ul. Centralna 57 


tel. 32/21-88-636 


Punkt Dzielnicowego Kobiór, ul. Centralna 57 


 


Apteka 


Kobiór, ul. Kobiórska 1 


tel 32/21-88-175 


e-mail: apteka@kobior.eu 


Parafia Katolicka 


 


Zespół Charytatywny, Grupa A.A., Klub Praca 


Kobiór, ul. Rodzinna 


tel. 32/21-88-017 


e-mail: kobior@katowice.opoka.org.pl 
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w powiecie pszczyńskim 


 


nazwa instytucji/ 
/placówki 


 


 
adres/kontakt 


 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 


Pszczyna, ul. Dworcowa 23 


tel. 32/449-01-45 


e-mail: pcprpszczyna@interia.pl 


Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, ul. 3 Maja 


tel. 32/210-47-20 


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pszczyna, ul. Zamenhofa 5 


tel. 32/210-37-16 


Powiatowy Szpital 


 


Pogotowie Ratunkowe 


Pszczyna, ul.Antesa 11 


tel. 32/210-30-21 


tel. 32/210-37-15, 210-30-21 


Komenda Powiatowa Policji Pszczyna, ul. Bogedaina 18 


tel. 32/449-32-00 


Poradnia Odwykowa Pszczyna, ul. Dworcowa 23 


tel. 32/210-30-31, 210-38-80 


 


  w mieście  TYCHY 


 


nazwa instytucji/ 
/placówki 


 
adres/kontakt 


 


Polski Komitet Pomocy Społecznej Tychy, ul. Wolności 3  


tel 32/227-56-95 


 


Środowiskowy Dom Samopomocy 


Tychy, ul. Nowokościelna 56 


tel. 227-18-36 


e-mail: caritastychy@oho.com.pl 


Polski Czerwony Krzyż Tychy, ul. Budowlanych 59 


tel.32/227-24-10 


 


Poradnia Zdrowia Psychicznego 


Tychy, Aleja Niepodległości 45 


te. 32/780-41-07 


Tychy, ul. Wojska Polskiego 4 


tel. 32/327-06-63 


Poradnia Odwykowa 


Dzienny Oddział Terapii Osób Uzależnionych 


Tychy, ul. Bukowa 20 


tel. 32/32-75-183 


Szpital Wojewódzki Tychy, ul.Edukacji 102 


tel.32/325-43-97 
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 Do zasobów instytucjonalnych zaliczyć można również podmioty gospodarcze. W ostatnim 


okresie notuje się wzrost liczby podmiotów gospodarczych, co jest zjawiskiem pozytywnym,      


przy czym większość nowych podmiotów gospodarczych stanowią podmioty prowadzone przez 


osoby fizyczne, co świadczy o wzroście aktywności mieszkańców w rozwiązywanie problemów                 


w zakresie pracy i zapewnienia sobie środków utrzymania. 


 


 Wśród małych i średnich firm przeważają podmioty gospodarcze prowadzące działalność 


jednoosobową lub składającą się z niewielkiej grupy wspólników które zatrudniają małą liczbę 


personelu i w związku z tym nie mają znacznego wpływu na sytuacje rynku pracy.  


Na dzień dzisiejszy na terenie gminy zarejestrowanych jest  327. 


 


 


ANALIZA SWOT W ZAKRESIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 


 


 


Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji kategorii słabych i silnych stron oraz szans          


i zagrożeń aktualnej i perspektywicznej pozycji gminy. 


W celu uzyskania jasnej analizy traktuje się atuty i słabe strony jako czynniki wewnętrzne z 


punktu widzenia społeczności lokalnej, na które społeczność ma wpływ, a okazje i zagrożenia, 


jako czynniki zewnętrzne, znajdujące się w otoczeniu bliższym i dalszym. 


 


S - Strengths - Silne strony, atuty Zasoby gminy,  


W - Weaknesses - Wady, słabe strony Zasoby gminy,  


O - Opportunities - Okazje, możliwości, 


szanse 


Otoczenie gminy,  


T - Threats - Trudności, 


zagrożenia 


Otoczenie gminy,  
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Analiza SWOT dla gminy Kobiór  
 


MOCNE STRONY : S  SŁABE STRONY: W 


*.mała przestępczość, 
*.dogodne położenie, umożliwiające łatwe   


   poruszanie się po gminach obrzeżnych, które 


 oferują szerszą bazę placówek profilaktycznych  


   i leczniczych, 


*dobre połączenia komunikacyjne 


  umożliwiające bezproblemowy dojazd do 


   zakładów pracy położonych poza gminą, jak 


   również wyjazd bezrobotnych w poszukiwaniu 


   pracy w okolicznych gminach, 


*.potencjał ludzki:duży procent ludności w 


   wieku produkcyjnym, znaczne zasoby siły  


   roboczej, 


*.placówki oświatowe: szkoła podstawowa 


   gimnazjum, przedszkole, 


*.dobra współpraca pomiędzy jednostkami sfery 


   pomocy społecznej; oświatą, służbą zdrowia,  


   policją, 
*.prawne możliwości do tworzenia programów 


    na poziomie gminy 


*.placówki służby zdrowia, 


*.działalność kościoła : charytatywna – 


   wspieranie rodzin, profilaktyczna – Grupa 


   wsparcia A.A., łagodzenia skutków bezrobocia 


   – Klub Praca, organizacja czasu dla dzieci  


   i młodzieży – Dzieci MARII, OAZA, 


*.akceptacja społeczna dla działań mających 


   charakter profilaktyczny-zapobieganie 


    patologii i wykluczeniu społecznemu, 


*.możliwości korzystania na terenie gminy  


   z infrastruktury pomocy społecznej ( Świetlica  


   Środowiskowa, Punkt Konsultacyjny, 


   Punkt Sanitarny, Punkt Przyjęć Dzielnicowego 


   przy OPS, radca prawny), oraz korzystania z 


   instytucji pomocy społecznej położonych w 


   okolicznych gminach, np. Środowiskowy Dom  


   Samopomocy  dla osób chorych psychicznie 


   i upośledzonych umysłowo w Tychach, Dom  


   Pomocy w Pszczynie itp. 


*możliwość korzystania z poradnictwa 


  i doradztwa zawodowego w strukturach 


  Powiatowego Urzędu Pracy-porozumienie 


  w sprawach organizowania prac społeczne 


  użytecznych, robót publicznych, 


*pokrywanie kosztów przejazdu w  


  poszukiwaniu pracy dla osób bezrobotnych 


*zorganizowany dowóz osób  niepełnosprawnych do 


specjalistycznych  placówek w sąsiednich gminach 


 


*wysoki stopień bezrobocia 


*narastający problem nadużywania alkoholu 


   wśród mieszkańców gminy, 


*niewystarczający poziom finansowania  


  podmiotów realizujących zadania z zakresu 


  rozwiązywania problemów społecznych, 


*ograniczenia instytucjonalne i kadrowe w 


  środowiskowym systemie wsparcia 


*niewystarczająca profilaktyka w zakresie 


  zdiagnozowanych problemów społecznych, 


*rosnąca przemoc w rodzinie i w szkole, 


*ubożenie społeczeństwa stwarzające nierówne 


   szanse, 


*stereotypy, 


*bariery architektoniczne, 


*brak na terenie gminy organizacji 


  pozarządowych i stowarzyszeń działających w 


  obszarze pomocy społecznej, 


*zmniejszająca się ilość zakładów pracy na 


  terenie gminy, stąd obniżające się dochody  


  własne gminy, a także mała ilość ofert pracy - 


  konieczność poszukiwania pracy poza gminą, 
*niskie kwalifikacje zawodowe osób 


  poszukujących pracy, 


*brak mieszkań socjalnych. 


*brak organizacji czasu wolnego dla osób w 


  wieku poprodukcyjnym. 


*niemożność zapewnienia wszystkim chętnym 


dzieciom miejsca w przedszkolu.  
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*gotowość partnerów społecznych do 


  współdziałania w rozwiązywaniu problemów 


  społecznych, 


*silne poczucie tożsamości mieszkańców gminy, 


*wzrost liczby podmiotów gospodarczych 


  rozwijających swoją działalność usługową na 


  terenie gminy,  


 


 


SZANSE ZAGROŻENIA 


*.prospołeczna polityka gminy, 


*rosnąca świadomość zagrożeń związanych z  


   uzależnieniami 


*.możliwości pozyskiwania środków 


   finansowych z funduszy unijnych na zadania 


   związane z ograniczeniem wykluczenia 


   społecznego osób z grup zwiększonego ryzyka  


*.możliwość uczestnictwa w różnorodnych 


  programach poprawiających bezpieczeństwo    


  -bezpieczny powiat-bezpieczna gmina 


*.współpraca i partnerstwo w działaniach na 


   rzecz działalności profilaktycznej z 


   organizacjami pozarządowymi, 


*.możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności 


   niezbędnych do poszukiwania i wykonywania 


   pracy mające na celu zapobieganie 


   wykluczeniu społecznemu- udział w 


   projektach systemowych, współpraca z 


   Powiatowym Urzędem Pracy oraz władzami 


   Gminy w organizowaniu prac społecznie 


   użytecznych, robót publicznych, 


    interwencyjnych, 


*.współpraca międzygminna i powiatowa w 


   realizacji zadań pomocy społecznej, 


*zwiększająca się akceptacja społeczna w 


  stosunku do osób niepełnosprawnych, 


*wzrost poziomu wykształcenia  


  wykwalifikowanej kadry systemu pomocy 


  społecznej 


 


 


 


 


 


 


*powszechnie promowany konsumpcyjny, 


  rozrywkowy styl życia, 


*łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju środków 


  odurzających, napojów alkoholowych, 


*pogorszenie się warunków egzystencji, wzrost 


  czynników stresogennych:utrata pracy, 


  konflikty w rodzinie, 


*niewystarczająca na terenie gminy i powiatu 


  sieć placówek readaptacji społecznej i 


  zawodowej osób uzależnionych, 


*długi okres oczekiwania na leczenie w 


  oddziałach odwykowych, 


*opieszałość Sądu w rozpatrywaniu wniosków 


  o leczenie odwykowe, 


*niekorzystna sytuacja na rynku pracy, 


*ograniczone środki finansowe na profilaktykę,  
*wysoka liczba osób uzależnionych, oraz osób 


 długotrwale bezrobotnych, 


*postępująca patologia życia społecznego, 


*bariery ograniczające podejmowanie pracy:  


  wiek, brak kwalifikacji, słaba oferta 


  zatrudnienia dla absolwentów szkół, 


*brak wystarczających środków na naukę, 
  oświatę, służbę zdrowia i pomoc społeczną, 
*pogarszający się stan zdrowia społeczeństwa  


 – wzrost osób niepełnosprawnych, 


*zagrożenia demograficzne związane ze 


  starzeniem się społeczeństwa, 


*postępująca degradacja wartości rodziny oraz 


  postępujący zanik wzorców wychowawczych,  


*niski poziom wiedzy i zrozumienia dla pomocy 


  społecznej ze strony środowiska lokalnego oraz 


  zbyt częste zmiany przepisów prawnych 


  powodujące ograniczone możliwości działań 
  długoterminowych.  
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3. KIERUNKI   ROZWOJU   GMINY 


 


3.1  WIZJA 


 


Wizją rozwoju Gminy Kobiór w perspektywie czasowej ( 10 lat)  jest utrzymanie atrakcyjności 


gminy, jako miejsca zamieszkania m.in. poprzez zachowanie tradycyjnych wartości rodzinnych        


i solidarności społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej         


o odpowiedniej jakości  (służba zdrowia, placówki edukacyjne, placówki kulturalne, opieka 


socjalna, opieka nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi). Ponadto stworzenie rozwiązań 


umożliwiających działania osłonowe zapobiegające izolacji i marginalizacji osób i rodzin 


zagrożonych wykluczeniem społecznym.  


Osiągnięcie tego możliwe jest poprzez podtrzymywanie procesów i zjawisk o charakterze 


pozytywnym, wprowadzenie zmian w procesach i zjawiskach niepożądanych.  


 


Elementy wizji odnoszące się do rozwiązywania problemów społecznych, to: 


− wyrównywanie szans i podnoszenie jakości życia, 


− wsparcie dla istniejących inicjatyw prospołecznych wspomagających integrację społeczną 


oraz tworzenie nowych inicjatyw, 


− tworzenie działań o szerokim zasięgu, z długotrwałym efektem, 


− rozwój działań profilaktycznych. 


 


3. 2  MISJA 


 


Misją pomocy społecznej w Gminie Kobiór jest: 


 


STWORZENIE  ROZWIĄZAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH DZIAŁANIA OSŁONOWE 


ZAPOBIEGAJĄCE  IZOLACJI  I  MARGINALIZACJI  OSÓB  I  RODZIN  ZAGROŻONYCH 


WYKLUCZENIEM  SPOŁECZNYM,  WYRÓWNYWANIE  SZANS  KOBIET  I  MĘŻCZYZN.  
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3. 3  CELE  


 


Celem Strategii jest stworzenie wszystkim mieszkańcom Gminy Kobiór warunków do aktywnego 


udziału w życiu społeczności lokalnej na miarę potrzeb i możliwości, a każda rodzina powinna 


mieć pewność, że może liczyć na pomoc w sytuacjach trudnych dzięki skutecznemu systemowi 


udzielania pomocy.  


Biorąc pod uwagę wizję gminy, diagnozę problemów społecznych oraz ustawowe zadania gminy 


zostały określone obszary działania, w których przyjęto cel strategiczny. Stanowi on podstawę 


wyznaczenia celów głównych, na których skoncentrowane będą działania gminy do roku 2020. 


 


CEL  STRATEGICZNY 


 


Wyrównywanie poziomu życia mieszkańców oraz podnoszenie jakości życia osób i rodzin 


zagrożonych procesami marginalizacji i wykluczeniem społecznym. 


 


Dla osiągnięcia celu strategicznego konieczne jest sformułowanie celów głównych rozwiązywania 


problemów społecznych w gminie Kobiór, które są podstawą kształtowania kierunków działania. 


 


CELE  GŁÓWNE 


 


1. Zmniejszenie rozmiarów ubóstwa. 


2. Utworzenie systemu wsparcia dla osób starszych oraz niepełnosprawnych. 


3. Utworzenie systemu wsparcia dla rodzin: dysfunkcyjnych, wielodzietnych i niepełnych. 


4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 


5. Podnoszenie jakości życia mieszkańców wykorzystując zasoby gminy. 


6. Pobudzanie aktywności społeczeństwa lokalnego oraz stowarzyszeń i organizacji 


pozarządowych, motywowanie do udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych          


w gminie w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy.  


W ramach przyjętego celu strategicznego pomocy społecznej oraz celów głównych opracowano 


kierunki działań i przedsięwzięcia do realizacji, a także określono terminy realizacji, wskazano  


Instytucje odpowiedzialne za poszczególne cele i wskazano źródła finansowania. 
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Cel główny 1 


Zmniejszenie rozmiarów ubóstwa 
kierunki działania: 


- zwalczanie długotrwałego bezrobocia 


 
przedsięwzięcia 


 
termin realizacji 


instytucje 
odpowiedzialne 
za ich realizację  


źródła 
finansowania 


Przywracanie osób bezrobotnych do aktywności 
zawodowej : 


 


 


  


- realizacja projektu „Program aktywności społecznej i 


zawodowej w Kobiórze” w ramach POKL, 


wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn 


2011r. - 2013r. GOPS EFS, budżet 


państwa, budżet 


gminy 


- organizowanie prac społecznie użytecznych, prac 


interwencyjnych i robót publicznych 


2011r. - 2020 r. Urząd Gminy 


GOPS,PUP P-na,  


budżet państwa 


budżet gminy 


- tworzenie nowych miejsc pracy z Zakładach Pracy 


Chronionej dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych 


2012r. - 2020r. prywatni 


przedsiębiorcy, 


budżet państwa 


- organizowanie szkoleń zawodowych, kursów 


językowych, komputerowych i innych dla młodych 


mieszkańców gminy nie posiadających wykształcenia ani 


wyuczonego zawodu 


2012r. -  2020r. - Dom Kultury, 


- plac. oświatowe 


- Klub Praca 


EFS 


budżet gminy 


dotacje 


- organizowanie specjalistycznego poradnictwa dla osób 


bezrobotnych ( pomoc prawna, psychologiczna, 


doradztwo zawodowe) 


2011r. - 2020r. - GOPS, 


- Urząd Gminy 


- Klub Praca 


budżet gminy 


- zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin 
 poprzez umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka 


- GOPS – praca 


socjalna, pomoc 


prawna,  


- zapewnienie profesjonalnej pomocy  w postaci 


specjalistycznego poradnictwa ( pomoc prawna, 


psychologiczna, praca socjalna) osobom i rodzinom 


niezaradnych życiowo, mających trudności w 


gospodarowaniu posiadanymi środkami finansowymi 


oraz trudności w egzekwowaniu należnych im świadczeń 


 


 


 


 2011r. - 2020r. 


 


. 


- specjalista 


zatrudniony w 


Punkcie 


Konsultacyjnym 


 


 


 


budżet gminy 


- wsparcie materialne i niematerialne osób i rodzin w 


zakresie przewidzianym w  przepisach prawa 


 


 


2011r. - 2020r. 


GOPS – zasiłki, 


pomoc rzeczowa 


Urząd Gminy – 


dodatki 


mieszkaniowe, 


stypendia 


budżet gminy, 


budżet państwa 


- wspieranie działalności samopomocowej mieszkańców 


gminy w przekazywaniu  osobom potrzebującym odzieży 


używanej, sprzętu gospodarstwa domowego i innych  


 


2011r. - 2020r. 


wolontariusze, 


Zespół 


Charytatywny, 


GOPS  


 


-objęcie pomocą w zakresie dożywiania, w formie 


gorącego posiłku, wszystkich osób potrzebujących ( 


dzieci, młodzież, osoby bezdomne, niepełnosprawne), 


doposażenie istniejących stołówek ( szkoła, przedszkole, 


świetlica środowiskowa),  


utworzenie stołówki dla osób dorosłych. 


2011r. - 2020r. 


 


 


 


 


2012r. - 2020r. 


GOPS 


 


 


organizacje, 


wolontariusze, 


Zespół 


Charytatywny 


budżet gminy 


budżet państwa 


 


 


 


sponsorzy, 


budżet gminy 


- obniżenie kosztów mieszkaniowych osobom i rodzinom dotkniętym ubóstwem 


- utworzenie na terenie gminy mieszkań socjalnych 2015 - 2020 Urząd Gminy budżet gminy 


dotacje 
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Cel główny 2 
 


Utworzenie systemu wsparcia dla osób starszych  oraz niepełnosprawnych 
 


kierunki działania: 


- organizacja czasu wolnego osobom starszym, sprawnym fizycznie i umysłowo 


 
przedsięwzięcia 


 
termin realizacji 


instytucje 
odpowiedzialne 
za ich realizację 


źródła 
finansowania 


- utworzenie Klubu Seniora 


- organizacja imprez okolicznościowych, wyjazdów 


krajoznawczych , wycieczek rowerowych, wyjazdów do 


kina, teatru itp. 


- organizacja zajęć  edukacyjnych, warsztatów 


 


 


2011r. - 2020r. 


Dom Kultury 


Urząd Gminy 


Zw. Emerytów i 


Rencistów, org. 


pozarządowe 


budżet gminy, 


dotacje 


 


- utworzenie systemu wsparcia dla rodzin, 
 w których występuje choroba psychiczna, niepełnosprawność i długotrwała choroba 


- zatrudnienie specjalistów różnych dziedzin – 


organizowanie prelekcji na temat najczęściej 


występujących chorób 


2011r. - 2020r. Ośrodek Zdrowia 


stowarzyszenia 


budżet gminy 


dotacje 


NFZ 


- prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin, w których 


występuje choroba psychiczna dziecka lub osoby dorosłej 


2011r. 2020r. Stowarzyszenia,  


Punkt 


Konsultacyjny 


Ośrodek Zdrowia 


budżet gminy 


dotacje 


NFZ 


- prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców 


wychowujących dzieci niepełnosprawne 


2011r. - 2020r. j. w. j. w. 


- zapewnienie pomocy w postaci usług opiekuńczych 


świadczonych w domu osobom niepełnosprawnym i 


chorym 


 


2011r. - 2020r. 


GOPS, 


Ośrodek 


Zdrowia, 


wolontariat 


stowarzyszenia 


budżet gminy 


- współpraca z placówkami znajdującymi się poza gminą 
m.in.  Środowiskowym Domem Samopomocy                 


w Tychach, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-


Wychowawczym   ( kierowanie osób chorych psychicznie 


i upośledzonych umysłowo – mieszkańców gminy, 


zapewnienie transportu) 


 


 


2011r. - 2020r. 


GOPS 


Urząd Gminy 


budżet gminy 


- wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych 
 i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu 


- stworzenie możliwości aktywnego udziału osób 


niepełnosprawnych w życiu lokalnej społeczności: 


likwidacja barier architektonicznych, organizowanie 


imprez integracyjnych, stworzenie integracyjnych grup w 


szkołach i przedszkolu, 


- opracowanie i rozpowszechnianie informacji  o prawach 


i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, 


- rozbudzenie społecznej świadomości, wspieranie i 


kreowanie właściwych postaw społecznych wobec 


niepełnosprawności 


- zwiększenie dostępności do rehabilitacji, pomocy 


terapeutycznej 


 


 


 


 


 


2011r. - 2020r. 


 


Ośrodek Zdrowia 


Urząd Gminy 


GOPS, PCPR 


 


Budżet państwa, 


dotacje, budżet 


gminy 
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Cel główny  3 
 


Utworzenie systemu wsparcia dla rodzin: dysfunkcyjnych, wielodzietnych, 
niepełnych 


 
kierunki działania: 


 


- wzmocnienie spójności rodzin, pomoc w utrzymaniu naturalnych więzi, wspieranie i 
przeciwdziałanie patologii 


 
przedsięwzięcia 


 
termin realizacji 


instytucje 
odpowiedzialne 
za ich realizację 


źródła 
finansowania 


- zapewnienie profesjonalnej pomocy w postaci 


poradnictwa specjalistycznego ( radca prawny, psycholog, 


pedagog, pracownik socjalny) 


2011r. - 2020r. placówki 


oświatowe,  


GOPS, Poradnia 


Pedagogiczno-


Wychowawcza, 


PCPR 


dotacje,  


budżet państwa 


budżet gminy 


- rozwijanie i realizacja programów wsparcia 


finansowego dla zdolnych uczniów rodzin ubogich ( 


system stypendialny) 


2011r. - 2020r.  Urząd Gminy 


placówki 


oświatowe 


budżet gminy, 


budżet państwa, 


sponsorzy 


- organizowanie i prowadzenie wychowawczych 


programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i 


młodzieży 


2011r. - 2020r. placówki 


oświatowe 


budżet gminy 


- rozwinięcie systemu zapobiegania i szybkiego 


reagowania w sytuacjach kryzysu rodzinnego – realizacja 


Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 


powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego 


2011r. - 2020r. Zespół 


Interdyscyplinarn


y 


budżet gminy 


dotacje 


- zapobieganie powstawaniu niekorzystnych i 


patologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży ( 


pogadanki dydaktyczne dla dzieci i ich rodzin, 


współpraca : pedagoga, pracownika socjalnego, kuratora, 


policji w zakresie profilaktyki i szybkiego reagowania w 


przypadku wystąpienia zachowań patologicznych oraz 


przemocy i wykorzystywania seksualnego stosowanego 


wobec nieletnich) 


2011r. - 2020r. GOPS, kurator 


sądowy, policja, 


placówki 


oświatowe 


budżet  gminy 


- realizacja programu osłonowego w zakresie opieki nad 


matką i dzieckiem  


2011r. - 2020r. GOPS budżet gminy 


- utworzenie systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży 


- organizowanie wypoczynku dla dzieci oraz  młodzieży 


gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w okresie ferii 


zimowych i wakacji letnich  


2011r. - 2020r. Dom Kultury, 


placówki 


oświatowe 


 


budżet gminy 


- organizowanie zajęć sportowych oraz zawodów i 


spartakiad na terenie Gminnego Obiektu Sportowego 


2011r. - 2020r.  Kub Sportowy 


Leśnik 


Urząd Gminy 


budżet gminy 


- utrzymywanie działalności Świetlicy Środowiskowej 


 


 


 


 


2011r. - 2020r.  GOPS budżet gminy 


dotacje, 


sponsorzy 
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Cel główny 4 


 


Przeciwdziałanie patologiom społecznym 
 


kierunki działania: 
 


- zapobieganie i przeciwdziałanie problemom uzależnień 


 
przedsięwzięcia 


 
termin realizacji 


instytucje 
odpowiedzialne 
za ich realizację 


 


 
źródła 


finansowania 


 


-realizacja Gminnego Programu Profilaktyki                      


i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 


 


 


2011r. - 2020r. 


GOPS 


Komisja RPA 


Policja 


budżet gminy 


- realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania 


Narkomanii 


 


 2011r. - 2020r.  GOPS 


Policja 


budżet gminy 


- propagowanie życia bez alkoholu poprzez 


organizowanie imprez bezalkoholowych 


2011r. - 2020r. Urząd Gminy, 


grupy wsparcia 


stowarzyszenia, 


organizacje 


 


 


-wspieranie działalności grup abstynenckich ( A. A., Al-


Anon itp.) 


 


2011r. - 2020r. Urząd Gminy 


GOPS,  


Komisja RPA 


budżet gminy 


- utrzymywanie działalności Punktu Konsultacyjnego 2011r. - 2020r.  Urząd Gminy 


Komisja RPA 


budżet gminy 


  


-edukacja publiczna – informowanie społeczeństwa 


lokalnego o skutkach uzależnień i możliwościach 


uzyskania pomocy w zakresie profilaktyki 


antyalkoholowej i antynarkotykowej poprzez 


rozpowszechnianie ulotek, plakatów, informatorów, 


udział gminy w Kampaniach promujących zdrowy styl 


życia. 


 


 


 


2011r. - 2020r. 


Urząd Gminy, 


Komisja RPA, 


GOPS, placówki 


oświatowe i 


kulturalne 


budżet gminy 


 
- zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym 


 


- promocja pozytywnych wzorców społecznych, 


promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie 


imprez sportowych, wyjazdowych i integracyjnych. 


- wprowadzanie programów przeciwdziałania                     


i zapobiegania wykluczeniu społecznemu 


- realizacja programu „ Bezpieczna Gmina” 


 


2011r. - 2020r. Urząd Gminy, 


Dom Kultury, 


Biblioteka, 


placówki 


oświatowe 


Policja 


budżet gminy 


sponsorzy 


- monitorowanie patologii społecznych w gminie 


 


 


 


 


 


2011r. - 2020r.  Urząd Gminy 


GOPS 


budżet gminy 
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Cel główny 5 
 


Podnoszenie jakości życia mieszkańców  wykorzystując zasoby gminy 
 


 
przedsięwzięcia 


 
termin realizacji 


instytucje 
odpowiedzialne 
za ich realizację 


źródła 
finansowania 


- rozbudowa szkoły 


- rozbudowa przedszkola 


- rozbudowa Gminnego Obiektu Sportowego 


- utworzenie Placów Zabaw dla dzieci 


- budowa Hali Sportowej 


- zagospodarowanie zbiorników wodnych w celach 


rekreacyjnych. 


2011 - 2020 Urząd Gminy 


placówki 


oświatowe, 


 


Budżet gminy, 


dotacje 


 


Cel główny 6 
 


Pobudzanie aktywności społeczeństwa lokalnego 
oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, 


motywowanie do udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych 
w gminie w celu zaspokajania potrzeb jej mieszkańców 


 
 


 
przedsięwzięcia 


 
termin realizacji 


instytucje 
odpowiedzialne 
za ich realizację 


źródła 
finansowania 


- zamieszczanie informacji o istniejących problemach 


społecznych w gminie w prasie lokalnej, na stronie 


internetowej, podejmowanie tematu na zebraniach 


mieszkańców, na komisjach i sesjach  Rady Gminy,   


2011r. 2020r.  Urząd Gminy 


GOPS 


budżet gminy 


- sukcesywne przekazywanie przez administrację 
samorządową zadań z zakresu pomocy społecznej oraz 


innych zadań sfery pożytku publicznego  organizacjom 


pozarządowym i stowarzyszeniom 


2011r. - 2020r. Urząd Gminy  


- udzielanie wsparcia finansowego oraz doradztwa 


merytorycznego organizacjom przyjmującym do realizacji  


zadania z zakresu pomocy społecznej 


2011r. - 2020r. Urząd Gminy,  


GOPS 


budżet gminy 


- realizacja Programu Aktywności Lokalnej  ( PAL) tj. 


stworzenie warunków dla rozwoju instytucji 


społeczeństwa obywatelskiego polegającego na 


wzmacnianiu spójności społecznej i terytorialnej na rzecz 


zrównoważonego rozwoju społecznego gminy 


2011r. - 2020r.  Dom Kultury  


GOPS 


organizacje 


pozarządowe 


EFS,  


budżet gminy, 


dotacje 
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4. ZARZĄDZANIE  REALIZACJĄ  STRATEGII 


 


4.1   WDROŻENIE REALIZACJI STRATEGII 


Instytucją  wdrażającą realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 


Kobiór na lata 2011 – 2020 będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze. 


Realizacja celów założonych w Strategii wymaga współpracy wielu podmiotów, proponuje się, aby 


partnerami w realizacji Strategii byli: 


− Urząd Gminy Kobiór, 


− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, 


− Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, 


− Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobiórze 


− Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, 


− Placówki oświatowe tj. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole w Kobiórze 


− Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Pszczynie 


− Dom Kultury w Kobiórze 


− Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. 


 


Istotnym elementem z punktu widzenia wdrażania Strategii jest właściwie zaplanowany proces 


monitorowania, który powinien odpowiadać na następujące pytania: 


1. Czy i w jakim stopniu realizowana jest wizja gminy w zakresie polityki społecznej? 


2. W jakim zakresie podjęte działania odpowiadają celom?. 


3. Na ile aktualna jest diagnoza problemów społecznych w naszej gminie? 


4. Czy środki finansowe są wystarczające do realizacji Strategii? 


 


Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą określić poprawność przyjętych założeń, a także 


uwzględnić zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym dokumentu. 


Podstawą oceny Strategii będzie zestawienie osiągniętego stanu wskaźników z założeniami 


opisującymi cele główne. 


Corocznie w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze 


będzie uwzględniana realizacja Strategii, a środki finansowe na realizację przedsięwzięć będą 


planowane w budżecie gminy. 


Załączniki: 


− wykaz osób i istytucji biorących udział w opracowaniu strategii, 


− kwestionariusz ankiety. 
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Załącznik do Strategii 


 


 


              Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kobiór                 


na lata 2011 – 2020 została opracowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 


Społecznej w Kobiórze, tj. 


 


1. Alicję Sojka  -  Kierownika, 


2. Gabrielę Kułagowską – specjalistę pracy socjalnej, 


3. mgr Barbarę Domagała – pracownika socjalnego, 


4. mgr Gabrielę Cuber – pracownika socjalnego 


 


Do opracowania Strategii zostały wykorzystane materiały przygotowane przez następujące 


instytucje: 


− Urząd Gminy Kobiór : ewidencja ludności, gospodarka mieszkaniowa, 


− Publiczny Zakład Lecznictwa Podstawowego w Kobiórze, 


− Placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole, 


− Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, 


− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie 


− Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, 


− Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobiórze, 


− Punkt Konsultacyjny w Kobiórze, 


 


oraz wykorzystano materiały badawcze w formie ankiety wypełnione przez mieszkańców Kobióra 


dotyczące rozwiązywania problemów społecznych gminy.  


 


 


 









