W lewym górnym rogu pieczęć podłuŜna
o treści: Rada Miejska w Lądku Zdroju

Uchwała nr XXX/255/09
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Lądek Zdrój na lata 2009-2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., nr 115, poz. 728 ze zm.), Rada
Miejska w Lądku Zdroju uchwala Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych o
treści jak niŜej:

Strategia Rozwiązywania Problemów - Społecznych
w Gminie Lądek Zdrój na lata 2009-2015
Wstęp
§1
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej nakłada na gminy obowiązek opracowania i
realizacji 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. Problemy społeczne powiązane są z sytuacja ekonomiczną , zdrowotną i edukacyjną
mieszkańców naszej gminy nie są zjawiskiem samoistnie występującym. Opracowanie
niniejsze jest spójne ze Strategią rozwoju Gminy Lądek Zdrój na lata 2004-2013 oraz strategią
powiatową z września 2007.
3. Definicja pomocy społecznej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej jest rozumiana jako instytucja polityki społecznej państwa mającą na celu
umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜenie trudnych sytuacji Ŝyciowych , których nie
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki , moŜliwości i uprawnienia.
Najczęstszym powodem korzystania z róŜnych form pomocy społecznej w gminie Lądek
Zdrój jest bezrobocie. Istotnymi przyczynami uzasadniającymi przyznawanie świadczeń
pomocy społecznej są ponadto ,wielodzietność , niepełnosprawność ,długotrwała choroba ,
potrzeba ochrony macierzyństwa ,przemoc w rodzinie ,alkoholizm ,narkomania , niezaradność
w sprawach opiekuńczo - wychowawczych
Diagnoza sytuacji
§2
1.
2.

Gmina Lądek Zdrój jest tzw. gminą miejsko - wiejską o powierzchni 117 km². W skład gminy
wchodzą wsie: Trzebieszowice, Konradów, Radochów, Kąty Bystrzycki, Skrzynka, Stójków,
Wojtówka, Orłowiec, Lutynia.
Układ gospodarki gminy Lądek Zdrój zawiera niewątpliwy wpływ na kształtowanie
gospodarski finansowej, moŜliwości zaspokojenia potrzeb ludności czy działalność
inwestycyjną. Lokalna polityka finansowa kształtowana jest przez dochody gminy. Jednak
gmina pomimo iŜ najwydajniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z podatków i

3.

opłat oraz sprzedaŜy mienia , nie jest w stanie sfinansować wszystkich zadań. W warunkach
niemoŜności ich sfinansowania szczególnego znaczenia nabiera układ subwencjonowania i
dotowania gmin .Subwencja oświatowa w zakresie prowadzenia szkolnictwa oraz realizacja
zadań zleconych m.in. w zakresie pomocy społecznej.
Wraz ze zmianami ustrojowymi od 1999 r. zmienia się struktura i liczba korzystających z
pomocy społecznej. Pojawiło się bezrobocie i to zjawisko dominuje wśród korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej. Negatywne zjawiska to równieŜ zagroŜenie utraty pracy ,
redukcja zatrudnienia , wzrost kosztów opłat czynszowych -zagroŜone eksmisją , wzrost opłat
medialnych, koszty leczenia osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, ale i
negatywne zjawiska w sferze niematerialnej: utrata autorytetów, osłabiona pozycja rodziny.

Lp

Wyszczególnienie

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

1

Ilość rodzin
korzystających z pomocy

326

467

373

464

351

2

Ilość osób w rodzinach

980

1320

1152

1310

1042

3

Liczba mieszkańców

9660

9538

9339

9226

9117

4.

% mieszkańców
korzystających z pomocy

11

14

13

15

12

4. Tabela powyŜsza obrazuje ilość rodzin korzystających z róŜnych form pomocy finansowej w
poszczególnych latach do ogółu mieszkańców naszej gminy. Jak wynika z zestawienia za lata
2004-2008 liczba ta utrzymuje się powyŜej 10 %. W 2007 osiągnęła nawet wysokość 15 % w
stosunku do liczby mieszkańców. Zdecydowanie świadczy to zuboŜeniu naszego społeczeństwa
lokalnego
Lp Wyszczególnienie
.
1

Rok 2004

Rok 2006

Rok 2007 Rok 2008

355

297

300

274

40

81

73

66

70

760

1099

889

877

787

Liczba rodzin otrzymujących 239
zasiłki celowe
i celowe specjalne

2

Rok 2005

Liczba osób w tych
rodzinach

5. Porównując łącznie ilość korzystających z pomocy w formie zasiłków celowych i celowych
specjalnych od roku 2004 do 2008 widać największą ilość korzystających ze świadczeń
celowych i celowych specjalnych w roku 2005 .W latach kolejnych moŜna stwierdzić , Ŝe liczby
te są zbliŜone pomimo iŜ ilość mieszkańców znacznie się zmniejsza .Zaznaczyć naleŜy , Ŝe ilość
osób korzystających z tych form pomocy wymienione są tylko raz natomiast w praktyce istnieje
moŜliwość wielokrotnej moŜliwości składania wniosków o pomoc i korzystania z niej w kaŜdym
miesiącu
L
p

wyszczególnienie

1

2

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Liczba rodzin
179
otrzymujących zasiłki
okresowe i stałe

214

179

129

116

Liczba osób w tych
rodzinach

716

589

413

320

589

3

Liczba mieszkańców

9660

9538

9339

9226

9117

4

% korzystających w
stosunku do liczby
mieszkańców

0,6

0,8

0,7

0,5

0,4

6. Dla porównania z poprzednimi danymi tabelarycznymi
umieszczona tabela o ilości
korzystających z pomocy w formie zasiłków okresowych i stałych w stosunku do ilości
mieszkańców gminy wskazuje jaki procent korzystających z pomocy uzyskuje te pomoc
obligatoryjnie tzn: nie posiada dochodu lub dochód jest zdecydowanie niŜszy od kryterium
zastosowanego w ustawie o pomocy społecznej (351 zł i 477 zł)
Bezrobocie
§3
1. Największym problemem społecznym w gminie Lądek Zdrój jest bezrobocie.
Z pomocy
społecznej w formie finansowej korzystają rodziny , w których problemem tym dotknięta jest
przynajmniej jedna osoba
L. Rok
p

Bezrobotni na dzień
31 grudnia

W tym z
Bezrobotne kobiety
prawem do
zasiłku w tym
kobiety z
prawem

Stopa procentowa w
powiecie kłodzkim

1.

2004

1002

151

54

501

32,2

2

2005

914

149

66

472

31,7

3

2006

741

125

50

397

27,5

4

2007

571

130

49

303

23,1

5

2008

561

139

69

287

21,6

2. Analizując dane Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 31 grudnia 2008 za okres od 2004 do
2008 .zauwaŜa się tendencje spadkową wśród osób bezrobotnych jak równieŜ stopy
procentowej z zachowaniem podobnej proporcji ilości kobiet w liczbie ogólnej osób
bezrobotnych. Jednak z praktyki wynikającej z pracy z osobami dotkniętymi problemem
bezrobocia ilość korzystających z pomocy społecznej jest znaczna w stosunku do ilości
bezrobotnych .W tabeli nie są wykazane osoby , które z róŜnych powodów utraciły status
bezrobotnego. Przyczynę takiego stanu moŜna upatrywać w zatrudnieniu nielegalnym ,
niezgłoszeniu się w wyznaczonym terminie lub migracji ludzi w tym młodych poza miejsce
zamieszkania. Wspomniane czynniki mogą sugerować , Ŝe rzeczywista liczba osób
bezrobotnych jest znacznie wyŜsza jak wykazana w statystykach.
L.p

Rok
stan na

Liczba rodzin korzystających z
pomocy społecznej

W tym z
problemem
bezrobocia

31 grudnia

Udział
procentowy do
ogółu
świadczeniobiorcó
w

1

2004

326

260

80

2

2005

467

356

77

3

2006

372

279

75

4

2007

464

273

59

5

2008

351

230

66

3. Struktura bezrobotnych jest niepokojąca poniewaŜ na wskazaną w kolejnych latach ilość
rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ponad 50 % w kaŜdym roku
dotkniętych jest problemem bezrobocia . Mimo wcześniej wykazanego tabelarycznie spadku
wskaźnika bezrobocia nie znajduje to odzwierciedlenia wśród klientów pomocy społecznej .
Alkoholizm i inne uzaleŜnienia
§4
1. Z bezrobociem wiąŜe się problem alkoholizmu ..Alkoholizm często jest wynikiem bezrobocia
, jest to kolejny znaczący problem społeczny okryty często zasłoną przyzwyczajenia i tradycji.
Nadmierne picie ,a zwłaszcza uzaleŜnienie jednego z członków rodziny ,zwykle odbija się na
sytuacji ekonomicznej rodziny. ObciąŜenie budŜetu rodziny wydatkami na alkohol oraz
spowodowana piciem mniejsza aktywność zarobkowa powodują często obniŜenie statusu
ekonomicznego do granic ubóstwa. Niekorzystna sytuacja materialna rodzin z problemem
alkoholowym wiąŜe się nie tylko ze znacznym obniŜeniem dochodów ,które w duŜej części
wydawane są na alkohol. Wynika ona równieŜ z braku odpowiedniego przygotowania
zawodowego. Pociąga to za sobą konieczność podejmowania gorzej płatnej pracy ,a takŜe jest
związane z absencją w pracy ,okresowym jej porzucaniem lub dyscyplinarnym zwalnianiem.
Niskie dochody odbijają się na poziomie odŜywiania i ubioru członków rodziny. Dlatego
wśród pijących jest wielu takich ,którzy mają problemy bytowe ,stracili pracę lub nie mogą jej
znaleźć i naleŜą do bezrobotnych. Połączenie uzaleŜnienia alkoholowego z bezrobociem
powoduje znaczne obniŜenie szans na aktywne radzenie sobie z brakiem pracy.
2. Z danych uzyskanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynikają
istotne wyraŜone w liczbach zagroŜenia . Dane dotyczą krótkiego okresu od 2006 r. – do
2008 r.
1) 2006
a)
Ilość zgłoszonych wniosków na leczenie -187
b)
Ilość uczestników postępowania
-118
2) 2007
a)
Ilość zgłoszonych wniosków na leczenie -195
b)
Ilość uczestników postępowania
- 111
3) 2008
a)
Ilość zgłoszonych wniosków na leczenie -183
b)
Ilość uczestników postępowania
-165
3. Dane dotyczące narkomanii są marginalne dlatego teŜ nie jest przedstawiona statystyka. Nie
mniej jednak problem istnieje i nawet jeŜeli na dzisiaj stanowi niewielką ilość osób to
dostępność , łatwe pieniądze i szybkość z jaką się je zarabia i brak spojrzenia z perspektywą
moŜe zmienić się ze znikomego na znaczący.
4. W gminie Lądek Zdrój powołana została Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Do jej głównych zadań naleŜy:
1) inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych,
2) prowadzenie postępowania w stosunku do osób naduŜywających alkoholu,
3) prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzaleŜnionych od alkoholu,
4) rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających
wszczęcie postępowania
o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu,
5) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w
zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaŜy z uchwałami Rady Miejskiej,

6) dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaŜ napojów alkoholowych na terenie gminy na podstawie upowaŜnienia
wydanego przez Burmistrza,
7) współdziałanie
z organami gminy instytucjami ,zakładami pracy ,osobami
fizycznymi ,stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji
trzeźwego stylu Ŝycia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów
alkoholowych.
5. Uruchomiono Punkt Konsultacyjny , którego zadania to :
1) informowanie osób stykających się z problemem o moŜliwościach i formach pomocy
2) dostarczanie informacji o moŜliwości podejmowania profesjonalnej terapii,
diagnozowanie osób z problemem alkoholowym,
3) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu oraz osobom
współuzaleŜnionym,
4) porady o moŜliwości interwencji w przypadku przemocy domowej ,udzielanie
wsparcia oraz pomoc przy uruchamianiu interwencji,
5) udzielanie informacji na temat kompetencji poszczególnych słuŜb z terenu gminy i
innych instytucji,które mogą zaangaŜować się w profesjonalną pomoc dla klientów
punku,
6) motywowanie do leczenia.
6. Na terenie gminy Lądek Zdrój nie ma placówki leczenia odwykowego .Placówka taka znajduje
się w sąsiedniej gminie Stronie Sląskie i stanowi ogniwo wychodzenia z uzaleŜnienia.
UzaleŜnieni mieszkańcy naszej gminy kierowani są do placówek stacjonarnych leczenia
odwykowego najczęściej w Czarnym Borze i Sieniawki .Jednak z powodu wzrostu ilości osób
uzaleŜnionych w wymienionych placówkach wydłuŜa się termin oczekiwania .Na prośbę
osoby uzaleŜnionej leczenie moŜe odbywać się w placówce wskazanej przez osobę na terenie
całego kraju
Niepełnosprawność.
§5
1. Niepełnosprawność to powaŜne zjawisko i problem
współczesnego świata. Osoby
niepełnosprawne to osoby , które posiadają stopień niepełnosprawności orzeczony przez zespół
do spraw orzekania o niepełnosprawności , orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
,orzecznika Kasy Rolniczego Ubezpieczenia jak równieŜ inne osoby z dysfunkcjami
fizycznymi i psychicznymi. Do tych ostatnich zaliczyć naleŜy osoby starsze , których
dysfunkcje powstały bądź pogłębiają się z powodu procesów starzenia się .W Gminie brak jest
ewidencji osób niepełnosprawnych ,stad trudno jest ustalić ich dokładną liczbę. Coraz
powszechniej występuje orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych
czyli do korzystania z przywilejów wynikających z posiadania takiego dokumentu..
2. Według Głównego Urzędu Statystycznego
szacuje się , Ŝe około 14% polskiego
społeczeństwa dotkniętych jest niepełnosprawnością i będzie się pogłębiać. Na tendencje takie
wpływają miedzy innymi:
1) brak bezpieczeństwa socjalnego , stabilnej sytuacji materialnej osób i rodzin , co
powoduje wzrost leków , stresów i depresji , która pogłębiając się prowadzi do
zaburzeń psychicznych,
2) uboŜenie społeczeństwa a co za tym idzie wzrost chorób i niepełnosprawności z nimi
związane,
3) starzenie się społeczeństwa
3. Proces starzenia się społeczeństwa w gminie Lądek Zdrój potwierdzają dane Urzędu
Statystycznego .Co prawda na przestrzeni lat 2004-2008 obserwujemy zmniejszanie się liczby
mieszkańców gminy jednak warto wskazać , Ŝe jednocześnie wzrasta liczba osób starszych i
niepełnosprawnych.
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Liczba mieszkańców ogółem
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mieszkańców
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4. Wzrost ilości osób niepełnosprawnych stawia przed nami coraz większe wyzwania , gdyŜ
naleŜy stworzyć takie warunki aby te osoby były zintegrowane z resztą społeczeństwa i
mogły w nim pomimo swoich ograniczeń funkcjonować.
Kryzys Rodziny -przemoc w rodzinie .
§6
1. Rodzina to podstawowa jednostka społeczna i najbliŜsze środowisko w którym kaŜdy z nas
funkcjonuje .Prawidłowo funkcjonująca rodzina zapewnia zaspokojenie podstawowych
potrzeb jej członków. W rodzinie wychowują się dzieci i od tego jakie wzorce otrzymują
zaleŜy kształt przyszłych pokoleń. Aby rodzina mogła prawidłowo funkcjonować musi mieć
zapewnione odpowiednie warunki tzn. mieszkanie,środki finansowe na zakup odzieŜy ,
Ŝywności a takŜe dostęp do lecznictwa , szkolnictwa ,dóbr kulturalnych i innych .Zachwianie
któregoś z tych elementów prowadzi do dysfunkcji. Niestety nie są to rzadkie sytuacje
.Sytuacja ekonomiczna w kraju ,regionie ,gminie , ciągle jeszcze wysokie bezrobocie i
zwyŜkujące od stycznia tego roku ma ogromny wpływ na funkcjonowanie rodziny .W
niejednej rodzinie została zaburzona realizacja zadań i planów Ŝyciowych. Brak pracy
powoduje nie tylko zuboŜenie ale równieŜ prowadzi do takich patologii jak naduŜywanie
alkoholu , zdobywanie środków do Ŝycia nielegalnymi sposobami, przemoc w tym względem
współmałŜonka i dzieci .Pojawia się bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych ,
prowadząca w skrajnych przypadkach do izolowania dzieci od rodziny poprzez umieszczanie
ich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Brak jest środków na
edukację dzieci co z kolei obniŜa ich moŜliwości w dorosłym Ŝyciu, jako słabo edukowani
mają trudności w znalezieniu pracy ,tym sposobem ubóstwo utrwala się i powiela w następnym
pokoleniu .
2. O fakcie iŜ źle się dzieje w rodzinie świadczą następujące sytuacje :
1) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
2) przemoc w rodzinie -Niebieska Karta
3) kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.
Bezdomność
§7
1. Osoby dotknięte bezdomnością podkreślają ,Ŝe nie ma dla człowieka większej biedy ,niŜ brak
dachu nad głową. Jest to początek drogi do głębokiej motywacji ,by chcieć pracować dla ludzi
opuszczonych ,którym choroba, starość ,kalectwo ,niezaradność Ŝyciowa lub sytuacje losowe
zabrały szansę posiadania domu i samodzielnego kierowania swoim Ŝyciem. Daleko w gminie

Lądek Zdrój od problemów wielkich aglomeracji miejskich związanych z bezdomnością..
Często z bezdomnością wiąŜe się długotrwałe bezrobocie oraz najczęściej uzaleŜnienie od
alkoholu .
2. Na terenie naszej gminy brak jest schroniska dla bezdomnych. W tej sytuacji bezdomni są
kierowani do schronisk gdzie uda się znaleźć wolne miejsce. Z obserwacji pracowników
socjalnych wynika , Ŝe wiele osób głównie męŜczyzn faktycznie bez własnego lokum
pomieszkuje u znajomych , przemieszczając się co pewien czas Powody bezdomności według
materiałów rządowych:
1) rozpad rodziny,
2) eksmisja
3) powrót z zakładu karnego bez moŜliwości zamieszkania,
4) brak stałych dochodów,
5) przemoc w rodzinie,
6) brak tolerancji społecznej,
7) uzaleŜnienia,
8) opuszczenie domu dziecka
Zasoby umoŜliwiające rozwiązanie problemów społecznych
§8
1. Zasoby gminne oraz inne zasoby zlokalizowane na terenie gminy Lądek Zdrój.
1) Ośrodek Pomocy Społecznej – realizuje zadania własne gminy i zlecone zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Zatrudnia pracowników
prowadzących pracę socjalną.
2) Środowiskowy Dom Samopomocy- wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie
.Prowadzi dom dla 15 osób oraz pracownie :kulinarną , plastyczną i ogrodniczą.
3) Stołówki przy szkole podstawowej i gimnazjum -zapewniają dwudaniowy posiłek
równieŜ osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5) Punkt Konsultacyjny
6) Wydział Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej wspomaga
rodziny poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.
7) Stowarzyszenie działające na rzecz Osób Bezrobotnych.
8) Stacja Caritas
9) Powiatowy Urząd Pracy Filia w Lądku Zdroju
2. Ponadto przy rozwiązywaniu problemów społecznych w naszej gminie pomocna jest
współpraca z:
1) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
2) Komisariatem Policji w Lądku Zdroju
3) Pedagogami szkolnymi i szkołami , które częściowo zajmują się problemami
Społecznymi Parafią Rzymskokatolicką
Główne kierunki działań
§9
Przedstawiona diagnoza jest podstawą do określenia kierunków działań mających na celu
rozwiązywanie problemów społecznych w gminie Lądek Zdrój. Wyodrębniono następujące obszary
strategiczne:
1) przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom bezrobocia,
2) alkoholizm i inne uzaleŜnienia
3) niepełnosprawność w tym problemy ludzi starych
4) kryzys rodziny w tym przemoc w rodzinie

5) bezdomność.
Obszar I – Przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom bezrobocia
§ 10
Cel.: ograniczenie skali bezrobocia oraz negatywnych jego skutków , integracja osób
długotrwale bezrobotnych. Działania zmierzające do osiągnięcia tego celu:
1) stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lądku Zdroju oraz innymi
instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pośrednictwem pracy
oraz działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej.
2) Opracowanie i realizacja programów zmierzających do aktywizacji bezrobotnych,
3) współudział w realizacji programów aktywizujących bezrobotnych prowadzonych
przez inne instytucje np. Powiatowy Urząd Pracy ,instytucje szkoleniowe ,organizacje
pozarządowe,
4) inicjowanie działań na rzecz dostosowywania kierunków kształcenia i dokształcania
do potrzeb rynku pracy,
5) organizowanie robót publicznych ,prac interwencyjnych oraz prac społecznie
uŜytecznych,
6) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych ,między
innymi poprzez angaŜowanie tej kategorii osób do programów w pierwszej
kolejności,
7) inicjowanie i wspieranie grup samopomocowych,
8) udzielanie pomocy finansowej ,rzeczowej i usługowej osobom bezrobotnym oraz ich
rodzinom,
9) rozwijanie pracy socjalnej skierowanej na pomoc bezrobotnym,
10) rozwijanie poradnictwa dla bezrobotnych ,między innymi polegającego na pomocy w
nabyciu umiejętności poruszania się na współczesnym rynku pracy,
11) inicjowanie i wspieranie Klubu Integracji Społecznej ,
12) inne działania wynikające z aktualnych potrzeb.
Obszar II- Alkoholizm i inne uzaleŜnienia.
§ 11
1. Cel. Ograniczenie problemu uzaleŜnień oraz jego skutków. Działania zmierzające do
osiągnięcia celu:
1) szeroko rozumiana profilaktyka ,w tym działania edukacyjne w placówkach
oświatowych,
2) rozwijanie i doskonalenie form pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych ,Punktu Konsultacyjnego oraz Grupy Wsparcia,
3) współpraca z Ośrodkami leczenia Odwykowego celem umoŜliwienia objęcia
uzaleŜnionych mieszkańców gminy terapią odwykową, współpraca pracowników
socjalnych z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Punktem Konsultacyjnym,
4) organizowanie grup wsparcia dla osób uzaleŜnionych i ich rodzin oraz wspieranie
tworzenia takich grup przez organizacje pozarządowe ,Kościół itp.
5) Organizowanie pomocy psychologicznej ,prawnej i innej dla rodzin z problemem
alkoholowym,
6) propagowanie zdrowego stylu Ŝycia -bez uzaleŜnień -oraz wspieranie róŜnych form
spędzania wolnego czasu,
7) pomoc w integracji osobom po odbytym leczeniu odwykowym,
8) rozwijanie kadry ilościowe i jakościowe w zaleŜności od potrzeb zajmującej się
pomocą uzaleŜnionym
9) opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ,który

uszczegółowi działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
10) inne działania wynikające z pojawiających się potrzeb
2. Uzupełnieniem oraz rozwinięciem tego obszaru strategii jest uchwalany corocznie Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Obszar III- Niepełnosprawność ,w tym niepełnosprawność z powodu starości
§ 13
Cel: wyrównanie szans osób niepełnosprawnych oraz umoŜliwienie ich funkcjonowania w
środowisku. Kierunki i działania zmierzające do osiągnięcia celu:
1) edukacja społeczeństwa uczulająca na potrzeby niepełnosprawnych w tym starych,
2) inicjowanie tworzenie oraz wspieranie grup samopomocowych działających na rzecz
osób niepełnosprawnych,
3) rozwijanie róŜnych form wspierania osób w środowisku , w tym realizacja usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
4) wspieranie ośrodków wsparcia , inicjowanie tworzenia świetlic integracyjnych dla
osób starszych , mieszkań chronionych , domu pomocy społecznej,
5) zapewnienie mieszkańcom ,którzy mimo wsparcia nie mogą funkcjonować w
dotychczasowym środowisku , miejsca w domu pomocy społecznej odpowiedniego
typu,
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych,
7) aktywizacja rodziny i środowiska lokalnego na rzecz osób niepełnosprawnych,
8) rozwijanie ilościowe i jakościowe w zaleŜności od potrzeb kadry zajmującej się
pomocą niepełnosprawnym,
9) działania zmierzające do promowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
10) inne działania wynikające z potrzeb.
Obszar IV. Kryzys rodziny -Przemoc w rodzinie
§ 14
Cel: wzmacnianie rodziny w jej funkcjach opiekuńczo - wychowawczych oraz ograniczenie
przemocy. Działania zmierzające do osiągnięcia celu:
1) diagnoza potrzeb poszczególnych rodzin,
2) udzielenie pomocy finansowej, rzeczowej , usługowej w zaleŜności od potrzeb ,w
szczególności finansowanie posiłków dla dzieci,
3) współpraca pracowników socjalnych z pedagogami szkolnymi,wychowawcami w
szkołach i przedszkolach , kuratorami , sądem i policją ,
4) dąŜenie do zorganizowania placówek opiekuńczo -wychowawczych wsparcia
dziennego ,
5) organizowanie grup wsparcia dla rodziców przy placówkach wsparcia dziennego,
6) praca socjalna z indywidualnym przypadkiem mająca na celu usamodzielnienie się
rodzin,
7) inicjowanie oraz wspieranie grup samopomocowych mających na celu pomoc
rodzinom,
8) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku mająca na celu
zapewnienie opieki dzieciom z rodzin niewywiązujących się
ze swoich funkcji
opiekuńczo -wychowawczych,
9) wzmacnianie rodzin w ich funkcjach opiekuńczo -wychowawczych poprzez
poradnictwo psychologiczne ,prawne itp. ze swoich funkcji ,
10) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz policją w przypadkach

przemocy w rodzinie i konieczności interwencji kryzysowej,
11) pomoc ofiarom przemocy w rodzinie : pomoc materialna ,psychologiczna
,zapewnienie schronienia oraz praca socjalna,
12) aktywny udział w pracy zespołu interdyscyplinarnego utworzonego przy kaŜdej
placówce szkolnej, mającego na celu zespolenie sił róŜnych specjalistów i
instytucji na rzecz dysfunkcyjnej rodziny,
13) rozwijanie ilościowe i jakościowe w zaleŜności od potrzeb kadry zajmującej się
przemocą w rodzinie.
Obszar V. Bezdomność
§ 15
Działania zmierzające do osiągnięcia celu:
1) inicjowanie ,tworzenie oraz wspieranie ośrodków wsparcia dla bezdomnych ( schronisk
i noclegowni)
2) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz bezdomnych,
3) opracowanie i realizacja gminnego programu
wychodzenia z bezdomności,z
uwzględnieniem
istniejącej substancji mieszkaniowej na cele
socjalnych (
noclegownia i łaźnia),
4) praca indywidualna z indywidualnym przypadkiem mająca na celu usamodzielnienie
osoby bezdomnej ,
5) rozwijanie ilościowe i jakościowe w zaleŜności od potrzeb kadry zajmującej się
pomocą bezdomnym ,
6) inne działania wynikające z aktualnych potrzeb.
§ 16
1. Wyodrębnione obszary strategii rozwiązywania problemów społecznych są ustalone zgodnie z
wiodącymi problemami w gminie Lądek Zdrój występującymi w czasie opracowania tej
strategii. PoniewaŜ okres na jaki przygotowano niniejsze opracowanie jest wieloletni ( 200920015) w międzyczasie mogą pojawić się nowe problemy ,problemy obecnie niewielkiej wagi
,które mogą nabrać znaczenia w przyszłym okresie. Podjęcie tych przyszłych problemów
mimo braku oddzielnego potraktowania w niniejszej strategii nie będzie z nią sprzeczne
,bowiem celem strategii jest moŜliwie jak najpełniejsze rozwiązanie problemów społecznych
w gminie Lądek Zdrój. BieŜące sytuacje na płaszczyźnie problemów społecznych będzie
wskazywać ,które z tych działań będą wymagały priorytetu a które z nich naleŜy wprowadzić
dodatkowo.
2. Zapisy zawarte w Strategii będą realizowane w ramach kierunków poszczególnych działań w
miarę posiadanych w samorządzie i pozyskanych z zewnątrz środków finansowych.
3. Strategia niniejsza jest planem działania przyjmowanym dla właściwego środowiska ,została
opracowana w oparciu o sporządzoną diagnozę .Poszczególne cele i kierunki działań mogą z
czasem ulegać zmianie ,jednak zawsze powinny być dostosowane do zmieniającej się sytuacji
społecznej w gminie Lądek Zdrój.
§ 17
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§ 18
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i mieście Lądek Zdrój jest
rozszerzeniem zagadnień ujętych w Strategii rozwoju Gminy Lądek Zdrój na lata 20042013,bowiem uszczegóławia poruszane tam zagadnienia .
Jest teŜ elementem niezbędnym aby Ośrodek Pomocy Społecznej mógł opracowywać programy
systemowe lub konkursowe na potrzeby osób objętych pomocą społeczną .Taki wymóg
przedstawiono w piśmie z dnia 3 marca 2009.
Projekt systemowy „Chętni do zmian” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego polegający
na dofinansowaniu realizacji projektu systemowego został przyjęty przez Instytucje WdraŜającą
(Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ) pod warunkiem uchwalenia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych jako samodzielnego dokumentu.

G.Mańczak

