RA,DA MIEJSKA
W BRZESKU
32-800 Bzesko, ul. Glo',vackiego 5'l
ter. 14 68 65 130

UCHWALA NR XIIU85/20I5
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 27 sierpnia

20l5 r.

w sprawie przyjgcia Strategii Rozwilzy'wenia Problem6w Spolecznych na terenie Gminy Brzesko na lata
2015 - 2020

Na podstawie art. l8ust.2pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U.22013 poz.594 z p6in. zm.), art. 16b., an. l7ust. lpkt l,art. ll0ust. I ustawy zdnia 12marca 2004 roku
o pomocy spolecznej (teksl jednolity: Dz. U.22015 roku poz. 163 z p6in. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala
co nastgpuje:

$ l. Przyjmuje sig Strategig Rozwiqzywania Problem6w Spolecmych w Gminie Brzesko na lata 2015-2020.
kt6ry stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly.
$ 2. Wykonanie

uchwa[ powierza sig Burmistrzowi Brzeska

$ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Wiceprzervodnicz4ca Rady
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RADA MIEJSKA
\ru BRZESKU

Zal4czl:ik do Uchwaly Nr XIll/85/2015

32.800 Bzosko, ut. Gloryactego S,l
tel. 14 68 65 130

Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLf,MOW SPOLECZNYCH W GMINIE BRZESKO
NA LATA 2015-2020
r.

wsTqP
Zgodnie z uslawA o pomocy spolecznej z dnia 12 marca 2004 r. do zadan wlasnych gminy o charaklerze
obowi?kowym nalezy opracowanie irealizacja gminnej strategii rozwiqzywania problem6w spolecznych ze
szczeg6lnym uwzglgdnieniem program6w pomocy spolecznej, profilaktyki irozwiaz)'wania problem6w
alkoholowych iinnych. kt6rych celem jest integracja os6b irodzin z grup szczeg6lnego ryzyka. Cminna
strategia rozwi?rywania problem6w spolecznych wyznacza kierunki dzialari jakie nalez_v obrai by skutecznie
niwelorvai problemy zjakimi borykajq siq mieszkaricy gminy. Problemy spoleczne stoj4 na przeszkodzie do
prawidlo*'ego funkcjonowania Zycia zbiorowego. Rozwi4zywanie ich slanowijedno z najwa2niejszych zadari
administracji publicznej wszystkich szczebli. Szczeg6lnie istotna rola przypada w tym systemie samorz4doil i
lokalnemu. a zwlaszcza gminom. Niezbgdnymi warunkami efektywnej realizacji pomocy spolecznej s4:
diagnoza rzeczywistych potrzeb spolecznosci lokalnej oraz dlugofalowy plan dzialari. Niniejsza strategia
w czgsci diagnostycznej opiera sig o dane statystyczn e zlat 20ll-2013, ptz)czyn4 tego jest fakt. iz w czasie
jej postawania nie byl jeszcze dostgpny komplet niezbgdnych danych za rok 2014r. Nie ma to jednak
zasadniczego znaczenia dla uchwycenia charakterystycznych tendencji izjawisk spolecznych. na kt6re
strategia ma odpowiadai.

II. CHARATERYSTYKA GMINY
Gmina Brzesko jest gminq miejsko-wiejskq polo2onq w wojew6dawie malopolskim

-

subregionie

tarnowskim w centralnej czg5ci powiatu brzeskiego. W jej sklad wchodzq miasto Brzesko oraz solectwa:
Bucze, Jadowniki, Mokrzyska- Sterkowiec, Jasiefi. Szczepan6w. Okocim, Poreba Spytkowska iWokowice.

Powierzchnia gminy to 103 km'?. W 2013 r. zamieszkiwalo jq 36 3a3 mieszliaric6w, w tym 17 193 osoby
w mieicie i l9 150 na wsi. W 2013 r. gqsto5i zaludnienia w Cminie *ynosila 354 os6b/km2 a stosunek plci
uynosil 104 kobiet na 100 m1lcryzn.
Bardziej szczeg6low4 chamkterystykg demograficzn4 obrazuje poniZsza tabela

Lata

Wiek
przedprodukcyjny(
14 lat i mniej)

201 3

5

2012

591 3

201t

5974

Wiek produkcyjny
5-59) kobiety
(15-64) mEzczy2ni
24482
24666
24761

828

Z'6dlo: Opracowanie wlosne

Wiek poprodukcyjny

Og6lem

(I

6000
5764
5566

163t0
36343
3630,1

na podstawie danych GIJS.

Liczba miesdiaric6w Gminy z podzialem na miejsce zamieszkiwania i plei

Rok

2013

Wyszczeg
6lnienie
\\ IES
nttasto

Og6lem MgzczyL Kobiety
nt

l92li 96il
17079 8231

9602
8866

t9051
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III.PROBLEMY SPOLECZNE GMINY BRZESKO ZPERSPEKTYWY MIEJSKIEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ
R. Maris definiuje problemy spoleczne jako og6lne wzory zachowania ludzkiego lub warunkdw spolecznych.
kt6re s4 postrzegane jako zagroirnia dla spoleczeistwa, pnez macz4c4liczbg ludno5ci, przez silne grupy.
b4d2 przez charyzmatyczne jednostki, oraz kt6re mog4 byd rozwi4zane czy tez kt6rym mozna jakoS
zaradzi,t..'

lnstytucj+ w kt6rej skupiaje sig wsrystkie problemy spoleczne miasta igminy jest Miejski Osrodek
Pomocy Spolecznej. Funkcjonuje on oraz wykonuje swoje zadania gl6wnie w oparciu o: uslawg z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (tekst jednolity Dz.U.z2|lS r. poz. 163 z p6in. zm. ) oraz
przepisy rvykonawcze do niej. Zgodnie w w/w ustaw+ pomoc spolecznajest instytucj4 polityki spolecmej
panstwa, rnajqcq na celu umo2liwienie osobom i rodzinom przeztttycigicanie trudnych sytuacj i aciowych,
kt6rych nie sq one w stanie pokonai, wykorzystujqc wlasne uprawnienia- zasoby i mozliwosci (an.
2ust.
Pomoc spoleczna wspiera osoby irodziny w wysilkach zmierzaj4cych do zaspokojenia
niezbgdnlch potrzeb oraz umoZliwia im Zycie w warunkach odpowiadaj4cych godnoSci czlowieka (art.
3 ust. I ). Problemy spoleczne. z powodu kt6rych udzielanajest pomoc sq okeSlone w art. 7 ustawy z dnia

l).

l2 marca 2004 o pomocy spolecznej. Nalea pamigrai. iZ wjednej rodzinie mo2e wystgpowai
jednoczeSnie kilka problem6w, w tym: ub6stwo, bezrobocie, niepelnosprawnoii, bezradnoSi w sprawach
opiekuriczo - wychowawcrych i prowadzenia gospodarstwa domowego. alkoholizm, itd. uprawniaj4cych
do korzfstania ze Swiadczeri (pienigznych i niepienigznych).
Ponizsza tabela przedstawia rodzaje pomocy Swiadczonej przez MOpS w Brzesku
forma pomoc)

zasilki stale

20ti
Liczba oyib
kl6D m
p.zyznano

przyznano

decyzj^
iwiadczenie

dec) zja
Sr iadczenie

t2t

Liczba osob

[.iczba

is iadczeri

kt6rym

|It48

T' t2j

|It2

T'04

uslugi opiekuricze w tym

ilpqj4tstfgzne

zasilki celowe na polrycie
wydatki powstalych
w wyniku zdarzenia

,_loso_wggo _
inne zasilki celowe i w
nalurze

odplatnosi gminy za pobyt

q domu

- !p!A!ir

-T'

e4_19_pgC4eb_u_

-T,-TI
Zr6dlo: Opracov,anie wlasne

--f'

na podstawie sprawozdania MpipS-T3.

Ponizsza labela ilustruje liczbg os6b i liczbg rodzin kt6rym prryznano Swiadczenie ze wzglgdu na pow6d
przyznania

Liczba
rodzin

Liczba os6b

Liczba

w

rodzin

Liczba os6b
w tych

uMstwo
bezdomnoii
potrzeba ochrony macierzyistwa

bczrohocie

Iu) ll8
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niepelnosprawno5i

dlugotrwala lub qig2ka choroba
bezradno66 w spra*'ach

i44
-t l2

758

318

732

805

3.10

809

I

i02

r

,103

gpiekuriczo-*ycho*,aug49!
przemoc w rodzinie

alkoholizrn

132

ll0l

28

315

6l,l

280 lzts lr*
760

32

85

99

_......__l2t

narkomania

I

trudnoici w przystosowaniu do
2ycia po zwolnieniu z zaktadu

267

2

I

I

l0

18

l4

l''

_z!arzglj9

13!-

149

I

sytuaqiqLryzysowa.

.:l

189

I

I

Zn5dlo: Oprocowanie wlasne na podslawie sprowozdania MPipS-03.

Jak wynika z poryzszych danych oraz

z obserwacji pracownik6w socjalnych

problemami spolecznymi Gminy Brzesko sq:

l.

tut. Osrodka gl6wnymi

UMstwo

2. Bezrobocie
3. Alkoholizrn

4. Trudna sytuacja Zyciowa os6b starszfch
5. Przemoc w rodzinie
6. Niepelnosprawno5i i choroby
I

. Ub6stwo

Zjawisko ubostwa jest bez w4tpienia jednym z najpowazniejszym wyzwan stojqcych przed wsp6lczesnym
iwiatem ir6wniez przed Gminq Brzesko. Ub6stwo okejla sig jako stan, w ki6rym jednostce'czy grupie
spolecznej brakuje Srodk6w na zaspokojenie podstawowych potrzeb. uznawanych- w ianej spoleczno5ci za
niezbgdne. Za ustawowq granica ub6stwa uwaz sig osiqganie dochod6w poniz.; t*oty, za kt6rq mozna
ubiegai sig o przymanie iwiadczenia pienig2nego - w chwili obecnej w Polsce kryterium doihodowe wynosi:
dla osoby samotnie gospodaruj4cej, kr6rej doch6d nie przekra cz.akwoty 542 zl,
dla. osoby w rodzinie, w kt6rej doch6d na osobg nie przekracza kwoty 456 zl. Ub6stwo
.bezrobociem,
niskimi wynagrodzeniami

spowodowane jesl

i Swiadczeniami emerytalno-rlntowymi, z kt6rych niejednokroinie
utrzlmujq sig cale rodziny. Osoby ubogie borykajq sig z poczuciem bezradnoici, bezsilnoici oraz zepchnigcia
na margines. Z powodu podejmowania prac dorywczych ipotrzeby oszczQdzanil takie osoby nie uczestnicz4
czynnie w zyciu spolecznym ani nie korzystajq z d6br kulturor.lych. Ponidto braki materiaine sprawiajq. ze
rodziny ograniczaj? ksaalcenie dzieci. w len spos6b dokonuje si9 powielanie przez nie poziomu wyksztalcenia
i statusu zawodowego oraz materialnego rodzic6w. Utrwalanie sig biedy powoduje zmiang stylu
4cia rodziny
oraz przyczynia sig do powstania wielu niekorzystnych zjawisk, jak: zaniedbania * opleie iwychowaniu,
alkoholizm, przemoc w rodzinie, przestgpczosi. Jednym z widocznyitr przejawow ubozenia spoleczeislwa jest
utrzymuj4cy sig na wysokim poziomie problem niedozywionych d zieci (zwlaszcza w rodzinach wielodzietnych)
oraz. os6b doroslych - najczg5ciej samotnych. Dla uczqcych sig dzieci posilki oferowane sq w palc6wkach
o(wiatowych w lbrmie obiad6w.
Poni2ej przedstawiono szczeg6lowe dane statystycme przedstawiajqce problem ub6stwa na terenie Gminy

^Brzesko.

Liczba os6b objgta pomocq z Miejskiego osrodka pomocy Spolecznej w Brzesku z powodu ub6stwa

t_-

201I

I Liczba rodzin
Liczba os6b w tych rodzinach

520

20t2
5t4

2013

l

I 07t

-

347

603

Zr6dlo: Opracowanie wlasne na podstawie sprawozdania MpipS-\3.

tforY::"r *lr.,.jq.n r]Tocy

w formie positk6w w szkotach na terenie Gminy Brzesko

20il

Id: 9A l6F5BF-51AF-45A

t

-B69F-8FB3 t999C I D7. podpisany

lzop

-lzpr_ -l
Strona

3

_L!cr!e olSU Eq.yrnfEl?na"o aecvria S,yi;a;.e"i"

729

!i.zleiuq4!?cl

96760

696
95 602

6!0
93 184

2r6dlo: Opracowanie ulasne na podstawie sprawozdania MpipS-LJ.

Jak wynika z przedstawionych danych statystycznych problem ub6stwa w dajqcej sig przewidziei
perspektywie czasowej powinien traci6 na znaczeniu Jednak szczeg6lnie istotne jest podejmowanie dzialari
zmierzajqcych do zwigkszenia dynamiki lego spadku. ponierva2 szybkie ograniczenie pioblemu ub6stwa
u'pl,vnie korzystnie na ograniczenie innych problem6w spolecznych np. alkoholiim.

2. Bezrobocie
Bezrobocie jest jednym z najtrudniejsrych problem6w spoleczno-gospodarcrych wysrgpui4cym na terenie

Gminy- starysryki dotycz4ce tej kweslii niedo kofca s4 wiarygodne gayz baiaio
iowszechnym
zjawiskiem ( jak wynika z doiwiadczeri pracownik6w socjalnych tut. os;dka)
lisi tz*. .,praca na czamo".
Zjawisko bezrobocia dotyka coraz szersze krggi spoleczeristwa. Jego skutkami dla wigkszosci dotknigtych nim
os6b sq: pogorszenie standardu icia. izolacja spoleczn4 ograniczenie z uczestnictwa w Zyciu kulturalnym
i politycznym. ZwiTzek pomigdry brakiem pracy a pogorsleniem relacji w rodzinie jest coraz czgsciej
zauwazany przez pracownik6w socjalnych. Osoby bezrobotne swoje niezadowolenie, ftustracje przenoszq na
najblizsrych co w konsekwencji psuje relacje iwigzi rodzinne, atmosferg ogniska domowegq w na.lgonzym
wypadku doprowadza do przemocy, rozpadu rodziny. Znaczna iloSi rodzin, ktore dotyka bezro-bocie nii posiida
rozbudowanych zasob6w, w szczeg6lnoSci oszczgdnoSci co dodatkowo komplikuje ich syruacjg. Taki stan
rzeczy poglgbia roszczeniow4 postawg os6b ni4 dotknigtq. Miejski o(rodek Fomoiy Spoliczn.j 'portrr"guny
'Dodatkow4
jest przez tych ludzi jako instytucja kt6rej jedynq rol4
ieit uyplata pomocy- finansowej.
komplikacj4jest charakterystyczny w tej sytuacji brak samodzielnych d)ialah'zmierzaj4cych do plprawy swojej
trudnej sytuacj i. Niepokojqcym jest r6wniez wspomniany wplyw bezrobocia na zaciowania patologiczne.
do
kt6rych nalezq np. alkoholizm. przemoc czy bezradnoSd w sprawach opiekuriczo-rycho*oru"rych. Naler_v
podkeslii, 2e problem bezrobocia dotyka nie tylko mieszkanc6w gminy 'Brzesko. lecr.lest cha.akrerystyczny
naszej.

dla calego kraju.

w ponibzej
Brzesko.

Rok

tabeli przedstawiono dane statystyczne przedstawiaj4ce problem bezrobocia na terenie Cminy

W"".'szcze96lnienie

Bezrobotni

2013

i

miasto

2012

gmlna

201I

--miasto
.
gmtna

|
--+
I

mtasto

og6lem

W tym kobiety

lt65

639

Dlugotrwale
bezrobotni
609

998

521

542

r056

6il

515

943
969

516

171

574

140

895

Zr6dlo: opracowanie wlasne

na podsrawie danych powialowego (Jrzgdu

pracy w Brzesku

Jak wskazuje powyzsza tabela liczba bezrobotnych w Gminie Brzesko znajduje sig na
stosunkowo wysokim
poziomie i stale wzrasta. Problem bezrobocia jest zatem jednym z wigkszych pioblem6w
spolecznych Cminy.
Pomimo wielu program6w aktywizuiqcych op.a.o*y*anyih iwdiazanyctr przez wradze po*iutu
1r.ir.
Powiatowy Urz4d Pracy) igmin oraz organizacji pozarz4dowych dzialajqcych na rzecz os6b
bezrobotnych ich
sytuacja na rynku pracy nie poprawia sig. Jednym z efekl6w rigo zjawiska jest z:luwazalna
przez pracownik6w
'w
socjalnych stale rosnEca liczba os6b emigruj4cych w celach- zarobkowych. Szczeg6ln4'
roig na.;ttizszej
perspektywie czasowej w zakesie pomocy w wychodzeniu z bezrobocii bgazre
mi-ata praca ,ocluina ordzialania Srodol'iskowe dolvcz4ce aktywizacji os6b bezrobotnych (zatem ivzroSnie
rola Osrodka pomocy
Spolecznej w walce z bezrobociem). Praca socjalna prowadzona przez pracownik6w oirodka
obejmie migdzy
innymi pomoc $ planowaniu nowych sciezek kiriery, rozbudzanie motywacji do
dzialania ukierunfowanego na
zatrudnienie. Ponadto wzrosnie szgstotliwoSd izakres wsp6lpracy pracownik6w
socjalnych z pracownikami
--inrormac.li
"
Powialgwegg Urzgdu Pracy w Brzesku, szczeg6lnie 'pozyskiwania
i riy-ian'y
-Lritii
o mozliwosci aktywizacji bezrobotnych klient6w pomocy spolecznej. 6oswiadczenia
Mops w'Brzesku oraz
dane statystyczne wskazui4 na szczeg6lnie trudn4;ytuacig bezrobotnych
kobiet podejmuiqcy"t probg po*ro,,
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na rynek pracl po dlugim okresie pozostawania bez pracy oraz po urlopach macierzyhskich (wskazujq na to
m.in. do3wiadczenia wyniesione z realizacji projektu ..Program aktywizacji os6b bezrobotnvch wGminie
Brzesko".
3. Problem alkoholizmu

Problem uzaleinienia

od alkoholu w ocenie

pracownik6w socjalnych

lut.

osrodka jest jednym
odbiji sig na zyciu

z najpowazniejszych w obszarze pomocy spolecznej na terenie naszej Gminy. Alkoholizm

zawodowym, rodzinnym ispolecznym. Nie ma takiej dziedziny 2ycia osoby uzale2nionej. na kt6rq
nie oddzialywalby negatywnie. Naduzl'wanie alkoholu przez jednego z czlonk6w rodziny zakh5ca prawidlowe
funkcjonowanie jej calej. rodzi powazne problemy ijest powodem cierpienia dorostych idzieci. ilkoholizm
w1'woluje w nich poczucie lgku, gniewu, slrachu, wstydu, zatem uderza nie tylko w alkoholika. Rodziny
alkoholowe czgsto sq niewydolne wychowawczo. Nie realizuj4 w spos6b prawidtowy swojej funkcj i opiekuriczl
wychowawczej. Ponadto z alkoholizmem wiq2e sig szereg innych negatywnych zjawisk jak np. ub6stwo.
bezrobocie. agresj4 przemoc, dodatkowo destabilizuj4cych dotknigte nim rodziny. Pomoc osoLom zproblemem
alkoholowym na terenie Gminy i ich rodzinom koordynowana jesl przez Miejsk4 Komisjg Rozwiqzywania
Problem6w Alkoholowych. Podejmuje ona m.in. crynnoSci zmierzajqcych do orziczinia o zastosowaniu wobec
osoby. u kt6rej zachodzi podejrzenie, iz jesl uzaleiniona od aikoholu obowi4zliu poddania sig ;eczeniu
w zaliladzie lecznictwa odr.rykowego. Zadania z zakrest rzale2nien od alkoholu reuiizo*ane s4 w oparciu
o Cminny Program Profilaktyki i Rozwiqz-vwania problem6w Alkoholowych. W celu nigkszenia iostgpnoSci
pomocy terapeutycznej osobom uzaleZnionym Komisja podjgla r6wniez wsp6lpraca z Poradni4 Leczenia
uzaleznienia i wsp6luzaleznienia przy SP ZOZ w Brzesku. Przy Osrodku dziala punkt InformacyjnoKonsultacyjny dla os6b Uzaleinionych i wsp6luzale2nionych oraz dla ofiar przemocy w kt6rym pomoc
uzyskad mogq alkoholicy oraz ich rodziny. Dy2ury pelni4: psycholog, prawnik. mediator. pizedstawiciel policji
r6wniez pracounik socjalny. Porady oferowane sq bezplatne dzigki temu dosrgpne dla bardzo szerokiej'grupy
os6b. potrzebuj4cych. Punkt pelni waznq role w lokalnym systemie pomocy. Jego zadaniem jest zdiagnozowanie
problem6w calej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszyslkich jej 'czlo-nk6w. w Jiqzku z"tym osoby
dyZuruj4ce. w purkcie musz4 zaproponowai szerokie i interdyscyplinime rozwiqzanie probl..u.
Do zadah
punktu nalezy dostarczenie informacji o mozliwosci podejmowania terapii. moiywowanie i kierowanie
na
leczenie odwykowe. udzielenie wsparcia, pomocy psychologicznej osobom po zakoriczonej terapii odwykowej
i ich rodzinom or.z pomoc prawna iw formie pracy socjalnej.
Dane statystyczne szczeg6lowo obrazujqce problem alkoholizmu w Gminie Brzesko ilustruje ponizsza
tabela

RokIlosiwniosk6wskierowanychdoMiejskiejro@.r,aosaau
przymusowe leczenie (przez MKRpA)
_ - &4{lrrywania Problem6w Alkgholowvch
,o
^^
20t3
90
2Ot2

i
i

ll0

Zr6dlo: Oprucowanie wlasne na podsl&eie danych Miejskiej Komisji Rozwiqzlwania problemtiw

Alkoholowych u, Brzesku

Analizujqc pow.vzszq tabelg mozna zavwa4e, iz poziom kierowanych wniosk6w do Miejskiej Komisji
Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych o leczenie os6b naduzywajecych alkohol w osiatnich latach

utrzymuje sig na podobnym poziomie i mo2na stwierdzic, ze ten poziom UgAzle siE utrzymywal w najblizszych
latach. Jednak powyzsze liczby nie do koica oddaiq w pelni liczbg os'6b z nim aotmigq ctr.
wiele os6b
.
podejrzewa problem. jednak nie uiwiadamia sobie uzaleznienia a wiele po prostu go
ukrywa.'Gminny program

Profilaktyki iRozwiazywania problem6w Alkoholouych oraz przeiiwdziilania Narkomanii

zaklada

zwigJ<szenie dostgpnosci pomocy lerapeutycznej irehabiliiacyjnej dla os6b
uzale2nionych od alkoholu poprzez

rvsp6lprac9 z PoradniqLeczenia lJzale2 eti i Wsp6luzalezriei w Brzesku.

4. Problemyos6b starsrych

Zmiany zwiqzane z wiekiem prowadz4 do ograniczenia samodzielnoSci. utraty poczucia bezpieczeirstrva-

zmniejszenia sig sprawnodci intelektualnej. i wynikajqcej zniej niemoznosci poiejmowania
samodzielnych
decyzji. Sytuacja materialna os6b slarszych jest .rgsti iruinu. szczeg6lnie w p.zypad"ku os6b
samotnych. Majq
one r6wnie2 utrudniony dostgp do rehabilitacji i skutecznego leczenia. Zatim'gl6wnymi
wyzwaniami w rej
sferze jesl popraua dostgpu do uslug medycznych (leczeni4 rihabilitacjiy

oraz poira*a icl ,yti,*linrunro*..;.
Na terenie gminl zauwazalne ponadto sq braki w zakresie mozliwoiil ukty*nigo
spgdzania Joln"go .r^,
przez osoby starsze. Problem ten dotyczy szczeg6lnie teren6w wiejskich.
bzgsti mowi rit,
i. najblizsz'

^
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rodzina powinna sprawo!!'ai opiekg nad osobami starszymi. Tymczasem brak jest efektywnych rozwiqzari

systemowych, kt6re wspieralyby rodzing w jej funkcjach opiekuriczJch. Opieka sprawowana przez najbli2srych
nad osobami starszymi powinna byi wspierana przez szereg instylucji zar6wno paistwo\ ych jak i spolecznych
(fundacje, stowarzyszenia). Analizuj4c problemy os6b starszych mieszkaric6w Gminy Brzesko nilezy talze
wskaz-ad na problem przemocy wobec nich. Czgsto osoby w podeszlym wieku traktowane sqjedynie jako 2r6dlo
utrzJmania. sq traktowane w spos6b przedmiotowy, nie zapewnia sig im odpowiedniej opieki, padajq ofiarq

przemocy zar6wno fizycznej, psychicznej jak iekonomicznej. osoby stanze jako ofiary majq trudnosci
z dotarciem do instytucji mog4cych udzielii pomocy w zwiqzku z niesamodzielnosciq i czgstym
..uzale2nieniem'' od oprawc6w.
Liczba os6b przebywaj4cych w Domach Pomocy Spolecznej w latach 201 l-2013
20t I
Domy Pomocy Spolecznej

20ti

20t2

Liczba

t8

os6b

Liczba

Liczba

osob

osob

Zrddlo: opracowanie wlasne na podstowie danych Miejskiego oirodka pomocy spolecznej

u, Brzesku

Swiadczenia dla os6b starsrych
20

20

Liczba
Ustugi opiekuicze. rv tym uslugi
opiekuicze specjalistyczne

os6b

os6b

osob

kt6rym

ktorym

ktorvm

pt4znano
decyzja

Liczba
Swiadczeri

5wiadczeni

prqma\o
decyzja

tl

Liczba

Liczba
(wiadczeri

iwiadczeni

'

otzv znano
oecy zla

.

Ltczba
swradczen

iwiadczeni
e

67

24 606

26
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Zr6dlo: Opracowanie ttlasne na podstawie danych Miejskiego Oirodka Pomocy Spolecznej v' Brzesku

Podjgcie pr6by rozwi4zania problem6w os6b starszych jest szczeg6lnie istotne, gdyz starzenie sig
orlv posl9p medycyny w niedlugiej perspektywie doprowadzi do wzrostu liizby os6b w wieku
poprodukcyjnym. bQdzie to zatem jeden z najwazniejszych nyzwari stojEcych przed calym ipoleczeristwem
wfym Gmin4 Brzesko. W perspektywie realizacji strategii problem nie powinien ulegac bynamicznemu
poglgbieniu jednak ze wzglgdu na jego wagg iniekorrystne dtugofalowe perspektywy demigrafiizne
dzialania
zmierzajqcych do lagodzeniajego skutk6w nalezy po jqi jak najwczeSniej.
spoleczetistwa

5. Problemprzemocy w rodzinie

Uslav'a o Przeciwdzialaniu przemocy definiuje przemoc \r rodzinie jako jednorazowe alho powtarzajqce sig
umyilne dzialanie lub zaniechanie naruszajqce prawa lub dobra osobiste is6b wymienionych, w szczegolnoiii
naraiajqce le osoby na niebezpieczeistt o ulraly 2ycia, zdrowia, naruszajqce ich gidnoit, nieikalnoit
cielesnq, wolnoit, w tym seksualnq, powodujqce szkody na ich zdrowiu
fzycznyn lui psychiczrylm, a tak,e
wywohlqce cierpienia i kr4twdy morolne.
Przemoc w rodzinie iest powszechnym zjawiskiem na terenie Gminy Brzesko, mo2e ptzybra( najr6Zniejsze
formy:
przemocy fizycmej, psychicznej, seksuarnej, ekonomicznej c4 zaniedbuia- onarami sq zazwcz j
kobiety idzieci. rzadziej mg2czyini. odciska s$,oje pigtno nii tylio w irodowiskach dotknignch iinyii
pablogiami' ale r6wnie2 w rodzinach, hdre pozornie
funkcjon4jq prawidlovo. I{iele osdb, krtlre doiwiadczajq
Przemocy ukryt o ten.fakt. Czuiq u'styd, zaaenowanie, poczucie winy, ktore nie pozwalajq im podzietii iig
znikim sv'oim problemem. Dane staD'styczne nie do koica odzwierciedlajq - skai jiobtemu poniey,ai
pravdopodobnie viele akt6w przemocy w og6le niejest ujau'nianych. llspomniana postav'a
oJiar przem1cy.lest
r6vniei przyclnq olbrzlmich trudnoici w wqlce z tym zjaniskiem. ijstawa z dnia t o cierwca 2010 roku
o zmianie ustawv o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie nalozyla na gminy obowiqzek
tworzenia i obslugg
zespol6w interd) scyplinamych. Dzialalnoii i funkcjonowanie zespolu inierdyscyplinamego w
Gminie Brzesko
uregulowano uchwalq Nr Yll/37/z}ll Rady Miejskiej w Brzesiu z dnia l0 marca 20I I r..
natomiast jego
obecny sklad osobowy ustalil Burmistrz Brzeska Zan4dzeniem Nr 189/2013 228-06.2013
roku. Zesp6i tin
pelni rolg stralegiczno-koordynuj4cq: ksaattuje lokalnq politykg przeciwdzialania przemocy
w rodzinie, tworzy
sp6jny fokalny sl,stem ochrony ofiar przemocy w rodzinie. OL innyctrjego zad ai naleiq: "
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

Id: 94' l6F5BF-5IAF-45A t -B69F-8F831999C

I

DZ. podpisany

Strona 6

- podejmowanie dzialari w Srodowisku zagrozonym przemocq w rodzinie maj4cych na celu przeciwdzialanie temu
zjawisku.

- inicjowanie interwencji w irodowisku dotknigtym przemocq w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach. osobach imozliwoSciach udzielenia pomocy w irodorvisku
lokalnym.

- inicjowanie dzialari w stosunku do os6b stosuj4cych przemoc w rodzinie
Wsp6lpraca interdyscyplinama w opinii pracownik6w socjalnych tut. Osrodka jest najbardziej efektywnq
ikompleksorvq formq pomocy dziecku irodzinie. W rodzinach, w ktdrych wystgpuje problem przemocy
prowadzona jest szeroko rozumiana praca socjalna obejmujqca migdzy innymi: kierowanie wniosk6w do
prokuratury. sqdu rodzinnego, do Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Brzesku.
stal,v konlakt z policj4, kuratorami i plac6wkami oiwiatowymi. Ofiary przemocy majq mozliwosi
skorzystania z poradniclwa specjalistycznego w ramach Punktu lnformacyjno-Konsultacyjnego dla os6b
uzaleinionych i wsp6luzale2nionych oraz dla ofiar przemocy w rodzinie w Brzesku. otrzTmujq tak2e pomoc
materialnq w miarg potrzeb. Z kolei sprawcy przemocy kierowani sq na terapig grupowq i indywidualnq.
LICZBA RODZIN

LICZBA OSOB W RODZINACH

2t

728
765

Zr6dlo: opracowanie wlasne na podstawie danych Miejskiego oirodka Pomocy Spolecznej w Brzesku
Dzialania

wlpelnione

w Brzesku

formularze

47

..Niebieska Karta"

pokrzywdzeni

przemoc4

domowq

przeslanie informacji

63 osoby dorosle (w tym
56 kobiet. 7 mQzczyzn)
i 4 maloletnich

do

55

, instytucii

67 osoby dorosle ( w tym
60 kobiet. 7 mgLczyzn)
i 27 maloletnich
I l9

50 osoby dorosle (w tym

48 kobiet. 2 m1zczyzn\
i22 maloletnich
I r5

2r6dlo: Opracowanie wlasne na podstautie danych Komendy Powiarowej policji w Brzesku.
polxYis.zych danych, w perspektywie najbliArych pigciu lat obowiqz)'wania niniejszej strategii problem
_Z
zjawiska przemocy bgdzie mial miejsce. W zwi4zku ze zrtaczrr4liczb4 dzialai podejmowanych przez instytuc.le
iorganizacje zardwno rzqdowe jak i pozarz4dowe zmierzajqcych do zwigkszenia Swiadomojci i wiedzy nt.
zjawiska przemocy po5r6d jej ofiar naleZ7 spodziewai sig wzrostu liczby ujawnianych przypadk6w przemocy.
Ponadto nasilaj4ce siq bie:ace konflikty w rodzinach dotyczqce m.in. problemu bezrobocia" alkoholizmu czy
ub6stwa mogq r6wnie2 doprowadzid do przemocy.
6. Problem niepelnosprawnoSci i chor6b
Zgodnie z ustawq o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (Dz. U.
p6in. zm.). niepelnosprawni to osoby, kt6rych sran fizyczny. psyihiczny lub
umyslowy lrwale lub okresowo utrudni4 ogranicza bqdZ uniemo2liwia wypelnianie 16l spolicznych. a w
szczeg6lno5ci ogranicza zdolnoSci do wykonywania pracy zawodowej.

20ll' Nr 127. poz.72l z

Szacujqc liczbg os6b niepelnosprawnych nalezy pami€tai, 2e zgodnie z obwiqzuj4cym stanem prawnym.
-przez
osobq niepelnosprawnq jesl osob4 kt6ra posiada odpowiednie orzeczenie wydaii
organ do tego
uprawniony lub osoba kt6ra lakiego orzeczenia nie posiad4 lecz odczuwa ograniczenie sprawnoSci przy
wykonywaniu podstawo\,rych czynno5ci dla swojego wieku (zabaw4 nauk4 praca samoobsluga).

w/w ustawa okresla lrzy stopnie triepelnosprawnosci

:

Zneczny - do znacznego stopnia niepelnosprawnoici zalicza si9 osobg z naruszonq sprawno5ciq organizmu,
_
niezdolnq do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i uymagajqcq w celu pelnienia

16l spolecznych' stalej lub dlugotrwalej opieki i pomocy innych os6b w z*iazku 'z niezdolnoSci4

samodzielnej egzystencji,
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Umiarkowany - do umiarkowanego stopnia niepelnosprawnoSci zalicza sig osobg z naruszon4 sprawno6ci4
organizmu' niezdolnE do pracy albo zdoln4 do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub uymagajqcq
czasowej albo czg5ciowej pomocy innych os6b w celu pelnienia 16l spolecznych,

Lekki - do lekkiego stopnia niepelnosprawnoSci zaltcza sig osobg o naruszonej sprawno(ci organizmu.
powodujqcej w spos6b islotny obnizenie zdolnoici do wykonywania pracy, w por6wnaniu do zdolnotci, jak4
wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pelnq sprawnos ciq fizycznqn lub mai4ci

ograniczenia w pelnieniu 16l spolecznych daj4ce sig kompensowad przy pomocy w) posazenia w przedmioty
ortopedyczne. irodki pomocnicze lub Srodki techniczne.

Gl6wnym celem polityki spolecznej wobec os6b niepelnosprawnych na terenie gminy Bzesko
powinno byd podjqcie dzialari we wszystkich waznych sferach 2ycia: zatrudnieniu,' edukacji,
zabezpieczeniu socjalnym. mieszkalnictwie, dostgpie do d6br iuslug. likwidacja barier
architektonicznych. komunikacyjnych, psychologicznych, tworzenie r62nych form samopomocy
w rozwiqzywaniu problem6w 2ycia codziennego, umozliwiaiqcych pelnq integracjg spolecznq
i przeciwdzialajqcych marginalizacji spolecznej os6b niepelnosprawnych.

Z obserwacji pracownik6w socjalnych tut. Osrodka wynika i2, osoby niepelnosprawne natykaj4 sig w swoim
codziennym 2yciu na szeroki wachlarz trudnosci m. in.: poruszanie sig. dosigp do slu2by zdrowia- reirabilitacji.
su'iadczefi, wysokie koszty leczeni4 dostgpem do rynku pracy, itp. czgiro niepelnosprau.nosi wiqze sig
z konieczno5ci4 ponoszenia przez osoby i rodziny niq dotknigte dodatkowych *ysokich losa6w zwi4zanych
z leczeniem. Obciqzenie to powoduje, i2 brakuje im Srodk6rv finansowych na biez4ce utrzymanie a to z kolei
powoduje koniecznoS6 interwencji ze strony pomocy spolecznej.
W zakresie aktywnoSci zawodowej gl6wnymi barierami sq: nizsza atrakcyjnosi osoby niepelnosprawnej na
rynku pracy' niedob6r stanowisk pracy dla os6b z niekt6rymi schorzeniami (brak zaklaJ6w pracy chronionej),
niskie *yksaalcenie ikwalifikacje (zu'iqzane z ulrudnionym dostepem do edukacji). Tylko nielicini
pracodawcy zdajq sobie sprawg, 2e niepelnosprawni s4 niezwykle sumiennymi izmotywowanymi do pracy
lud2mi. bardziej doceniajq pracg, hr6rq wykonuj4. Niestety wciqz widoczny jest w spoleczeristr.vie stereotyp
.
osoby niepelnosprawnej, jako upoSledzonej w kazdej dziedzinie
4cial4czl,ie z akqwnosci4 zawodow4.
Problemami os6b niepelnosprawnl ch w naszej Gminie zajmuje sig gl6wnie Powiatowe Centrum pomocy
Rodzinie.

Liczba wydanvch orzeczef o niepelnosprawnoSci
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Zr6dlo: Oprocowanie wlasne na podstawie danych powiatowego Zespolu do

o Niepelnosprawnoici w Brzesku.

Spraw

Orzekania

Liczba wydanl ch orzeczeri o stopniu niepelnosprawnoSci
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Zrddto: opracowanie wlasne na podstawie danych powiarowego Zespolu do Spraw orzekania

o Niepelnosprawnoici w Brzesku.

Liczba wydanych orzeczefl o stopniu niepelnosprawno5ci
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2r6dlo: opracowanie u,lasne na podstawie danych powiarowego Zesporu do spraw

o Niepelnosprawnoici w Brzesku

orzekania

Pomoc udzielona osobom niepelnosprawnym ze Srodk6w pFRON
201I

Rodaj udzieloDej pomoc!

wlsoko6a
prz] znan) ch

Liczba os{tb.

ktorym
przyznano
pomoc
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osob,
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Zrddlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy
Rolzinie v. Brzesku.
W. zwiqzku z postqpem medycyny oraz rozpowszechnianiem sig chor6b cywilizacyjnych

istnieje duze
liczba os6b_ niepelnosprawnych bgdzie nieznacznie rotna.. NuiJry dodai, iz obraz
slatystyczny tego zjawiska szczeg6lnie z orzeczeniem o niepelnosprawnoSci jest
Sci$e po*iqrany ze zmianami
przepis6w prawa oriv sposobami egzekucji np. ..uszczelnienie" syslemu
rentowego spowodowalo wzrost liczby
orzeczei o niepelnosprawnosci wydawanych przez Powialowy zesiot
ds. orzekania"o stopniu niepetnosp.awnosci.
IV Cele Strategii na lata 2015_2020
prawdopodobieristw

o i2

Cel gl6wn1:

Poprawa jakosci iycia mieszkahc6w Gminy Brresko przez ograniczanie gl6xnych
problem6w spolecznych gminy oraz
. !4godzenie ich skutkriw.

skutk6w na terenie
Cel
Organizowanie prac interwencyjnych

Reslizator
Urzqd Miejski przy wsp6tpracy
I z powiaiowym Urzgdem pracy
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w Brzesku
Miejski O(rodek Pomocy Spolecznej
w Brzesku

ObjEcie prac4 socjaln4 os6b
bezrobotnych i dtugotrwale
bezrobotnych celem zachgcenia do
aktywnego poszu\iwal!ia pracy
Objgcie pomoca finanso*,a rodzin
dotknigtych problemem bezrobocia

w Brzesku

Realizacja projekt6w finansowanych ze
Srodk6w zewngtrznych majqcych na
celu aktywizacjg zau oaowq iitr
uczestnik6w
Cel szczegrilowy

_!?pqbiqg4le

Liczba rodzin objgta pracq socjalnq

wsparcia finansowego z powodu
bezrobocia
Liczba osob objgtych projektami.

Urz4d Miejski Brzesko, Miejski
OSrodek Pomocy Spolecznej

w Brzesku

l

ubr5slwa rodzin/os6b z terenu Gminy Brzesko

operacyi4J
pomoc) nnanso*ii
rodzinom ubogim
Ld^zielanie pomocy rodzinom ubogim
w formie dozy\,! iania dzieci w szkole
Cel

t dzielenie

Praca socjalna nakierowana

na

Rcalizator
Miejski Oirodek pomocy Spolecznej
w Brzesku
Miejski Oirodek pomocy Spoleczne.l
w Brzesku

-lf4lelstii

Wskainik
Liczba rodzin. ktorym udzielono
ub6stwa
Liczba rodzin. krorym udzielono
pomocy w formie do4vwiania dzieci
w szkole
Liczba rodzin/os6b objqtvch prac4
socjaln4

' wsparcia!pwodu

OSroaek Romocy Spolecznej

aktywizacjezalr,odorvqiodpowiednie wBrzesku
gospodarowanie tudzetem domonrym

Cel szczeg6lowy 3:

Zapobieganie uzale2nieniom alkoholowlq_ilagg!494ie ich skutkdr!
Cel operrcyjny
Reelizator

Prot"adrenie dzh
z zakresu uzalezaienia od alkoholu
skierowana gftiwnie do dzieci

Problem6w Alkoholowych.

![!ainik

- l

Liczba

przeprowadzonych

dzial, rn

profilaktycznych
Liczba zorganizowanych alcji. szkolei.

imlodziezy

artykul6w

Kontrole w punktach sprzedaiy
alkoholu

Miejska Komisja Ro zwi44wania
Problem6w Alkoholowych we

Liczba przeprowadzonych kontroli

@,'
I

Sqdu

Popl4wa warunkriy fun!qi94ow44q4 o1q!liepehospl4ylych na terenie G4!4y Brzesko
or^z ich aktlwizacja

Cefqperagyiqy

neatizator

wskeiDiki

Likwidacja barier archirekronicznych t rz4d Miejski Brzesko
-w budynkach uZyteczno5ci publicznej

t-i.rt, lUi.t ro* ,4.lecznojci

publicznej stanowiqcych wlasno6i
Gminy Brzesko- w ktorych
oniczne
Ponroc finansowa udzielona osobom
Miejski Odrodek Pomocy Spolecznej t-icrta osoU , t<tOrym uazietono pomqf
niepelnospraunym
w Brzesku
finansowej z powodu
niepelnosprawno5ci
_
t_
Rozw6j.irodowiskowych form opieki Miqiski Osrodek pomocy Spot"""rej I
J
p;.*e * f"..1;
TL"-ba oib
nad osobam i niepelnosprawnymi w Brzesku
"bj;ry.I, dziennych
usfug specjalistycznyci.
dom6w pobl,tu i wsparcia
Srodowiskowego

I cer

,p"ncyi.v

*

Zapobieganie i ograniczenie zja$iska przemocy w rodzinie

Podejmouanie q srosunku do rodzin
dorknilr]. ch zjawiskiem przemocy
dzialari zmierzajqcych do likwidacj i

Zespoi lnterdl scyplinamy

/

Liczba rodzin objgta procedur4
,,Niebieskiej Karty"

tego;jawiska.

-fVlpursr,q
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i socjalne dla osob dotknigtych
przemocq w rodzinie

w rodzinie. kt6rym udzielono porad

w Brzesku

prawnych, psychologicznych
i socjalnych w PK.

Cel operacyjny 6
Rozw6j Srodowiskowych form opieki
i wsparcia osob starczych

Liczba os6b objEtych

Miejski Oirodek Pomocy Spolecznej
w Brzesku

wsparciem

opiekunek, dziennych domow pobytu
i wsparcia Srodowiskowego

Udzial w projeklach finansowanych ze

Urz4d Miejski w Brzesku

Liczba uczesrnik6w projekt6w

Srodk6w zewngtrznych maj4cych na
_c91u.

![9Cra9,i9 qlqb

I

Analizuj4c pow) isze cele nalezy zwr6ci6 uwagg na fakt. i2 problemy spoleczne sq wobec siebie
komplementame a zatem realizacja niekt6rych cel6w operacyjnych bgdzie wi4zala sig z osi4gnigciem r6znych
cel6w strategicznych (np. dzialania zfiieflaj4ce do likwidacji bezrobocia wpl,vnq pozytywnie r6wniez na
problem ub6stu a).

V MONITORING STRATEGII

Po zakoticzeniu realizacji niniejszej Slralegii nie p6zniej niz do korica kwietnia 2021 roku Dyrektor
Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Brzesku Wzrdlozy Burmistrzowi Brzeska kompleksowe
sprawozdanie. Burmistrz Brzeska do korica maja 2021 roku przedstawi sprawozdanie Radzie Miejskiej
w Brzesku. Corocznie do 3l marca kierownicy jednostek zaangazowanych w realizacjg strategii przekaz4
Dyrektorowi Miejskiego O5rodka Pomocy Spolecznej w Brzesku sprawozdania z dzialari podjgrych w jej
ramach w poprzednim roku kalendarzowym.,

VI ZRODLA FINANSOWANIA
Zadania realizowane w oparciu o niniejszq strategig finansowane bgd4 ze Srodkdw wlasnych Cminy Brzesko

w miarg mo2liwoici ze Srodk6w budZetu paistwa. ze Srodk6w zewn€lznych w tym z Unii Europejskiej oraz
ewentualnie wklad organizacji pozrzqdo\ych czy Srodk6w finanso\,rych od sponsor6w.

Wiceprzervodniczqca Rady
Miejs$ej w Brzesku
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