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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY LUZINO
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w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Luzino na lata 2016-2022”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
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(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 163)1)
Rada Gminy Luzino, uchwla co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Luzino na lata 2016-2022”,
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Luzino
Bartłomiej Formela

1) Dalsze

zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427, z 2015 r., poz. 693, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1607.
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WPROWADZENIE
Stworzenie nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy
Luzino było podyktowane koniecznością przygotowania fundamentu do realizacji
stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych. Te z kolei mają w efekcie przyczynić
się do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy, a w szczególności tych osób, które są
zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Celem, do którego dążymy,
wyznaczając sobie poszczególne cele strategiczne jest w efekcie skuteczne doprowadzenie do
integracji społecznej mieszkańców.
Nowy dokument strategiczny na lata 2016-2022 rozwija de facto myśl planistyczną
zawartą w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015. Co więcej,
jest w znacznej mierze zbliżony swoim układem do dokumentu poprzedniego, choć pojawiają
się zmiany zarówno w zakresie prognozy, jak i w sposobie wdrażania planowanych działań.
Ta zmiana jest tym bardziej istotna, gdyż w latach 2015-2022 znacznie zmieni się sposób
inwestowania funduszy unijnych w kapitał ludzki. System finansowania szkoleń będzie
w większym stopniu oparty na potrzebach odbiorców wsparcia. Pojawią się również nowe
rozwiązania, jak np. Rejestr Usług Rozwojowych1.
Najważniejsze problemy społeczne występujące na terenie Gminy Luzino zostały
zdiagnozowane na podstawie przedłożonych materiałów statystycznych i urzędowych, a także
instrumentów analizy strategicznej, do których należy zaliczyć identyfikację mocnych
i słabych stron oraz szans i zagrożeń lokalnego systemu polityki społecznej (SWOT).
Z opracowanej diagnozy wyłaniają się konkretne problemy, nad którymi winna skupić się
polityka społeczna władz Gminy Luzino oraz podległych im jednostek organizacyjnych.
Ujęte w formę misji, celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań,
w sposób praktyczny wyznaczają konkretne działania poszczególnych instytucji i jednostek.
Część programowa została ujęta w formie tabelarycznej zawierającej cele, kierunki oraz
realizatorów poszczególnych działań, czas ich realizacji oraz wskaźniki ich wykonania.

1

Wiceminister Paweł Orłowski na konferencji w Słupsku poświęconej mobilności pracowniczej „Mobilność
pracownicza kluczem do rozwoju rynku pracy i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na Pomorzu”, która
odbyła się 31 października 2013 r. w Słupsku. Zorganizowały ją wspólnie samorząd województwa
pomorskiego i Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego.
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1. METODOLOGIA
Metoda desk research nie posiada określonego czasu czy fazy realizacji. Pozyskiwanie
i eksploracja danych trwa przez cały okres realizacji projektu. Dokumenty zastane są także
na bieżąco uzupełniane i zestawiane z pozyskanymi w trakcie pozostałych etapów badania
materiałami. Podstawę analizy desk research stanowią dokumenty statystyki publicznej,
sprawozdania, analizy i publikacje, roczniki statystyczne etc. Współpraca z Klientem
gwarantuje wysoki poziom otrzymanych informacji. Cechą tej metody jest to, że wiedza do
opracowania Strategii istnieje i jest dostępna, ale poszczególne dane, które dają cały obraz
sytuacji są rozproszone w różnych instytucjach i dokumentach. Głównym zadaniem
badawczym było więc zgromadzenie tych informacji, posegregowanie ich, zaplanowanie
działań oraz wyznaczenie działań do ich realizacji. Podstawą do diagnozy problemów
społecznych były materiały i analizy statystyczne gromadzone i opracowane przez Główny
Urząd Statystyczny (GUS) oraz instytucje działające na terenie Gminy Luzino lub powiatu
wejherowskiego, m.in. przez Urząd Gminy w Luzinie (UG), Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Luzinie (GOPS), Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie (PUP), Gminną
Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne.
Warsztaty strategiczne, po które również sięgnięto podczas prac nad dokumentem,
z reguły stosuje się, aby pomóc różnego rodzaju organizacjom w analizie ich bieżącej
sytuacji, określeniu strategicznych celów oraz stworzeniu planów działania umożliwiających
realizację celów. Podczas warsztatu pomaga się uczestnikom określić czynniki niezbędne do
osiągnięcia sukcesu, opracować wizję, plany operacyjne oraz wybrać kluczowe kompetencje.
Końcowym efektem warsztatu strategicznego są konkretne plany działania uwzględniające
cele, terminy, zakres odpowiedzialności, narzędzia oraz kryteria weryfikacji.
Z uwagi na złożoność prac w trakcie warsztatów strategicznych powołany został
Zespół Konsultacyjny ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Luzino. Główne prace Zespołu moderowane przez pracownika Instytutu Badawczego
IPC odbyły się 15 września 2015.
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Tabela 1. Skład Zespołu Konsultacyjnego obecnego podczas warsztatów strategicznych ds. opracowania
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Luzino
IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

INSTYTUCJA

Kamila Hewelt

Pedagog

Gimnazjum Publiczne w Luzinie

Grażyna Ciupak

Pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie

Małgorzata Wódz

Asystent rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie

Marzena Pałubiak

Pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie

Róża Dylewska

Pracownik merytoryczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie

Sylwia Trepczyk

Sołtys wsi Milwino

Sołectwo Milwino

Teresa Koszałka

Dyrektor

Szkoła Podstawowa w Kębłowie

Anna Formela

Nauczyciel

Szkoła Podstawowa w Luzinie

Danuta Frankowska-Myszke

Z-ca Dyrektora

Szkoła Podstawowa w Sychowie

Barbara Hojan

Dyrektor

Szkoła Podstawowa w Wyszecinie

Moderator

Instytut Badawczy IPC

Adam Paluch
Źródło: Opracowanie własne.

Niniejszy dokument składa się z trzech zasadniczych części: wprowadzającej (wstępu),
części diagnostyczno-analitycznej zawierającej identyfikację najważniejszych problemów
społecznych Gminy Luzino i jej zasobów oraz części programowej zawierającej
najważniejsze cele polityki społecznej gminy. W części tej zostały wskazane cele strategiczne
i podporządkowane im kierunki działań. Wskazane zostały również podmioty odpowiedzialne
za realizację działań, źródła finansowania, czas realizacji, a także sposoby monitorowania
Strategii.
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2. ZAKRES DOKUMENTU
Uwarunkowania prawne jedynie w części określają zakres niniejszego dokumentu
strategicznego. Wynika to zarówno ze specyfiki danego regionu, jak i określonej
problematyki charakteryzującej np. daną gminę. Zakres Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Luzino wyznaczono de facto poprzez zdefiniowanie problemu
społecznego – jego skali i zasięgu oddziaływania. Samo definiowanie problemów
społecznych ulega co rusz kolejnym modyfikacjom oraz ewaluacjom.
Przygotowując niniejszy dokument „problem społeczny” będziemy traktować, jako
występujące obecnie lub mogące się pojawić w niedalekiej przyszłości zjawisko niepożądane,
które dotyka przedstawicieli lokalnej społeczności, przyczyniając się do ich wykluczenia,
a nawet marginalizacji. Analizując możliwości rozwiązywania problemów społecznych przez
samorząd Gminy Luzino należało wziąć pod uwagę możliwości kompetencyjne
poszczególnych podmiotów lokalnej polityki społecznej oraz możliwości finansowe
samorządu

lokalnego.

Dopiero

zestawiając

te

podstawowe

elementy

wraz

ze zidentyfikowanym w trakcie prac diagnostycznych swego rodzaju katalogiem problemów
społecznych można było dokonać planowania strategicznego.
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3. RAMY

PRAWNE

I

ZGODNOŚĆ

Z

INNYMI

DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest integralnym długookresowym
dokumentem planistycznym, którego powstanie warunkuje art. 17 ust. 1 pkt. 1 i art. 19 pkt. 1,
w powiązaniu z art. 16 b. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej2.
W myśl art. 16 b ustawy o pomocy społecznej, Gmina i Powiat opracowują strategię
rozwiązywania problemów społecznych, a samorząd województwa strategię w zakresie
polityki społecznej. Strategia zawiera w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej;
prognozę zmian w zakresie objętym strategią oraz określenie:
1) celów strategicznych projektowanych zmian,
2) kierunków niezbędnych działań,
3) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,
4) wskaźników realizacji działań.
Opracowanie i realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika
z obowiązku prawnego nałożonego na samorząd gminny i powiatowy na mocy art. 17.1
Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 20043 ze szczególnym uwzględnieniem
programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
programów przeciwdziałania przemocy, programów ochrony zdrowia psychicznego i innych.
Celem tych programów jest reintegracja, integracja osób i rodzin z różnych powodów
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, podobnie jak inne dokumenty
strategiczne przygotowywane na różnych szczeblach administracji publicznej, jest
dokumentem uwarunkowanym prawnie. Na treść i realizację gminnych strategii
rozwiązywania problemów społecznych mają wpływ inne akty prawne, do których należą:

2
3

Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.
Tamże.
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1) stawa o samorządzie gminnym4,
2) Ustawa o samorządzie powiatowym5,
3) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi6,
4) Ustawa o świadczeniach rodzinnych7,
5) Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów8,
6) Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej9,
7) Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie10,
8) Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii11,
9) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy12,
10) Ustawa o zatrudnieniu socjalnym13,
11) Ustawa

o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych14,
12) Ustawa o dodatkach mieszkaniowych15,
13) Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie16.
Jak już wspomniano, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Luzino
ze względu na swój charakter musi opierać się na korespondencji i współzależności
z dokumentami strategicznymi na poziomie zarówno mikro jak i makro, poczynając od
najbliższych relacji czy zależności organizacyjnych. Jednym z nich jest m.in. samorząd
województwa pomorskiego.

4

Dz. U. z 2015 r., poz. 1515.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1445.
6
Dz. U. z 2015 r., poz. 1286.
7
Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.
8
Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.
9
Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.
10
Dz. U. z 2015 r., poz. 1390.
11
Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.
12
Dz. U. z 2015 r., poz. 149.
13
Dz. U. z 2011 r., nr 43, poz. 225 z późn. zm.
14
Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.
15
Dz. U. z 2013 r., poz. 966.
16
Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.
5
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Schemat 1. Usytuowanie Strategii w systemie zarządzania strategicznego

Strategie krajowe
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej
Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Wejcherowskiego
na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Luzino na lata 2016-2022
Źródło: Opracowanie własne.

3.1.
3.1.1.

SAMORZĄDOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE
STRATEGIA ROZWOJU GMINY LUZINO DO 2015 ROKU

Cele strategiczne w zakresie rozwoju gminy Luzino wraz z kierunkami działania
zostały podzielone na siedem obszarów, które są najistotniejszymi polami działania gminy,
jednocześnie wytyczają kierunki prac na najbliższe lata:
1) Przyspieszenie rozwoju przedsiębiorczości i polepszenie warunków działalności
gospodarczej.
2) Podniesienie stanu edukacji młodzieży dla sprostania wyzwaniom przyszłości.
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3) Restrukturyzacja rolnictwa połączona z poszukiwaniem i tworzeniem nowych
możliwości pracy poza rolnictwem.
4) Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury technicznej
i gospodarki odpadami.
5) Utworzenie w Luzinie centrum gospodarczego również dla gmin ościennych.
6) Rozwój sektora usług turystycznych.
7) Wypracowanie i promocja nowego wizerunku Gminy, dla pozyskania inwestorów,
turystów i ludności osadniczej z miast.
W każdym z tych obszarów wyznaczono cele operacyjne. Jednocześnie wskazano
na kierunki działania służące realizacji danego celu operacyjnego. Należy podkreślić ważne
z punktu widzenia niniejszego dokumentu takie cele operacyjne zawarte w dokumencie, jak:
1) rozwój placówek kształcenia ustawicznego dla dorosłych,
2) zwiększenie ilości zajęć językowych,
3) poszerzenie ofert pracy, np. w agroturystyce,
4) wdrożenie gminnego programu przeciwdziałania bezrobociu.

3.1.2.

POWIATOWA
SPOŁECZNYCH

STRATEGIA
POWIATU

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

WEJHEROWSKIEGO

NA

LATA

2014-2020
Głównym celem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatu Wejherowskiego na lata 2014-2020 jest wytyczenie kierunków działań
zmierzających do eliminowania i łagodzenia skutków dominujących w powiecie, szeroko
rozumianych problemów społecznych (w oparciu o rzetelną diagnozę), określenie zadań
programowych oraz zasad ich realizacji.
Na podstawie dokonanej diagnozy polityki społecznej i problemów społecznych
powiatu wejherowskiego oraz bilansu dokonanego w oparciu o mocne i słabe strony, a także
szanse dla rozwoju regionu przedstawiona została wizja w zakresie polityki społecznej
w powiecie:
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„Powiat Wejherowski otwarty na potrzeby społeczne w zakresie dostępności do pracy,
edukacji, zasobów infrastrukturalnych. Wspierający osoby i rodziny w dążeniu do
samodzielności i niezależności, umożliwiający poczucie bezpieczeństwa i jedności
międzypokoleniowej. Wyznaczający kierunki rozwoju w duchu spójności i zrównoważenia,
w poczuciu tożsamości kulturowej i społecznej integracji”
W dążeniu do realizacji ww. wizji służą priorytety w zakresie polityki społecznej,
z których każdy obejmuje od trzech do dziesięciu celów operacyjnych:
Priorytet I: Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym zapewniającego właściwe warunki do życia i rozwoju rodziny
w Powiecie Wejherowskim.
Cele operacyjne:
1) Monitoring potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych.
2) Realizowanie programów osłonowych na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
3) Wspieranie inicjatyw, mających na celu zwiększenie aktywności życiowej i społecznej
osób niepełnosprawnych oraz starszych.
4) Zwiększenie mobilności osób niepełnosprawnych poprzez likwidowanie barier
architektonicznych

oraz

zwiększenie

dostępności

i

dostosowanie

środków

komunikacji i transportu.
5) Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej.
6) Zapewnienie pieczy zastępczej dla dzieci na podstawie postanowień Sądu.
7) Kształtowanie postawy tolerancji, poszanowanie godności i niezależności osobistej
przez członków rodzin doświadczających przemocy domowej.
8) Edukacja przeciw przemocy poprzez kształtowanie świadomości społecznej
mieszkańców Powiatu nt. przemocy w rodzinie.
9) Ochrona rodzin i osób doświadczających przemocy.
10) Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry.
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
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Priorytet II: Profesjonalne wsparcie rodzin i osób przez kompetentne służby pomocowe
w Powiecie Wejherowskim
Cele operacyjne:
1) Wzrost zatrudnienia i stały rozwój kompetencji kadr pomocy społecznej.
2) Przygotowana kadra wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
3) Doskonalenie kompetencji kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
4) Podnoszenie kompetencji służb realizujących zadania wynikające z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
5) Rozwój poradnictwa specjalistycznego w Powiecie.
Priorytet III: Stworzenie warunków do aktywizacji społecznej i zawodowej osób ubogich,
bezrobotnych oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w oparciu o sprawnie
funkcjonujące instytucje oraz odpowiednio wspierane zasoby i możliwości rodziny.
Cele operacyjne:
1) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ubogich i bezrobotnych poprzez
objęcie interdyscyplinarną pomocą tych osób i rodzin, dotkniętych ubóstwem w celu
uniknięcia ekskluzji społecznej.
2) Aktywne tworzenie i realizowanie programów wychodzenia z bezdomności.
3) Opracowanie i wprowadzenie programów umożliwiających zwiększenie liczby
mieszkań socjalnych, chronionych i komunalnych.

3.1.3.

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WEJHEROWSKIEGO 2011-2020

Powiatowa

strategia

rozwoju

zakłada

trzy

priorytety

w

rozwoju

Powiatu

Wejherowskiego:
1) Konkurencyjna gospodarka, wysoki poziom edukacji oraz trwałego zatrudnienia,
efektywna administracja, podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej
powiatu.
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2) Wysoka

jakość

życia,

zdrowe

i

zintegrowane

społeczeństwo,

troska

o niepełnosprawnych i bezpieczeństwo, wszechstronne wykorzystanie kapitału
ludzkiego, zachowanie dziedzictwa kulturowego.
3) Wzmacnianie infrastruktury komunikacyjnej, ochrona środowiska naturalnego oraz
walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
W ramach pierwszego priorytetu istotny z punktu widzenia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Luzino jest drugi cel strategiczny: Rozwój systemu edukacji
i wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców, a w jego ramach takie działania, jak:
1) bieżąca racjonalizacja oferty edukacyjnej w dostosowaniu do aspiracji edukacyjnych
i uwarunkowań rynku pracy,
2) podnoszenie poziomu kształcenia ogólnego,
3) wzrost jakości kształcenia zawodowego,
4) standaryzacja bazy edukacyjnej,
5) wyrównywanie dostępności

do edukacji

i

rewalidacji

dzieci

i

młodzieży

ze specjalnymi potrzebami.
W ramach drugiego priorytety istotne są następujące cele strategiczne i realizowane
w ich ramach działania:
1) Zdrowe, silne i zintegrowane społeczeństwo:
a) prowadzenie aktywnej polityki społecznej na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
b) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
c) poprawa jakości i dostępności do systemu ochrony zdrowia,
d) rozwój profilaktyki zdrowotnej oraz promocja zdrowia,
e) przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie jej funkcjonowania,
f) integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
g) wspieranie aktywności osób w wieku poprodukcyjnym i niepełnosprawnych.
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2) Koordynowanie i promowanie bezpieczeństwa ludzi poprzez:
a) wspieranie efektywnego funkcjonowania w powiecie systemu ratownictwa,
w szczególności wolontariatu,
b) wzmacnianie znaczenia oraz roli zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
c) upowszechnianie prawidłowych zachowań wśród mieszkańców na rzecz
edukacji dla bezpieczeństwa.
3) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego:
a) tworzenie warunków dla rozwoju dialogu społecznego na rzecz rozwoju
społeczno-gospodarczego,
b) umacnianie partnerstwa społeczno-publicznego dla skutecznego wykonywania
zadań publicznych,
c) promocja postaw obywatelskich i działalności prospołecznej.

3.1.4.

STRATEGIA

POLITYKI

SPOŁECZNEJ

WOJEWÓDZTWA

POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
Główna misja strategii wojewódzkiej brzmi następująco:
„Wysoka jakość życia mieszkańców wykazujących się dużą aktywnością społeczną
i zawodową, realizowaną w atrakcyjnej przestrzeni oferującej w razie potrzeby odpowiednie
wsparcie”
W dokumencie tym przedstawiono cztery cele strategiczne oraz od dwóch do czterech
celów operacyjnych przypisanych do każdego z nich:
Cel strategiczny I: właściwie funkcjonująca rodzina
Cele operacyjne:
1) Ograniczenie wykluczenia społecznego osób i rodzin.
2) Efektywny system wspierania rodziny i dziecka.
3) Zmniejszona skala występowania zjawiska przemocy w rodzinie.
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
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4) Skuteczna profilaktyka i zminimalizowane negatywne skutki uzależnień w rodzinie
i poza nią.
Cel strategiczny II: Integrująca rola polityki społecznej
Cele operacyjne:
1) Skuteczny i efektywny system pomocy i integracji społecznej.
2) Silny sektor ekonomii społecznej.
3) Organizacje pozarządowe jako partner w realizacji zadań publicznych.

Cel strategiczny III: Aktywni seniorzy
Cele operacyjne:
1) Wysoka aktywność społeczna i zawodowa seniorów.
2) Sprawnie funkcjonujący system wsparcia seniorów.
Cel strategiczny IV: Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych
Cele operacyjne:
1) Lepsze warunki i jakość życia osób niepełnosprawnych.
2) Efektywne lokalne systemy profilaktyki i pomocy osobom niepełnosprawnym.

3.1.5.

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2020

Zamieszczona w strategii wizja województwa w roku 2020 przedstawia Pomorskie
jako region:
1) trwałego wzrostu, w którym uruchamiane i wykorzystywane są zróżnicowane
potencjały terytorialne dla wzmocnienia i równoważenia procesów rozwojowych,
2) unikatowej pozycji, dzięki aktywności społeczeństwa obywatelskiego, silnemu
kapitałowi społecznemu i intelektualnemu, racjonalnemu zarządzaniu zasobami
środowiska, gospodarczemu wykorzystaniu potencjału morza oraz inteligentnym
sieciom infrastrukturalnym i powszechnemu stosowaniu technologii eko-efektywnych,
3) będący liderem pozytywnych zmian społecznych i gospodarczych w Polsce
i w obszarze Południowego Bałtyku.
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
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Strategia wskazuje trzy cele strategiczne:
1) nowoczesna gospodarka,
2) aktywni mieszkańcy,
3) atrakcyjna przestrzeń.
W ramach celu strategicznego „Aktywni mieszkańcy” istotne z punktu widzenia
niniejszego opracowania są takie cele operacyjne oraz kierunki rozwoju, jak:
1) wzrost poziomu zatrudnienia i kompetencji zawodowych mieszkańców,
2) aktywizacja osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem, a także
ograniczenie patologii społecznych,
3) wzmocnienie podstawowych funkcji rodziny,
4) wzmocnienie regionalnej wspólnoty kulturowej i obywatelskiej,
5) rozwój kompetencji kluczowych, głównie dzieci i młodzieży,
6) efektywny system edukacji,
7) lepszy dostęp do usług zdrowotnych.

3.2.
3.2.1.

KRAJOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE
RAPORT POLSKA 2030

Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” stanowi podstawę diagnostyczną dla
przygotowywanych strategii rozwoju. Wskazuje wyzwania w perspektywie do 2030 r.:
1) wzrost i konkurencyjność,
2) sytuacja demograficzna,
3) wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy,
4) odpowiedni potencjał infrastruktury,
5) bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne,
6) gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego,
7) solidarność i spójność regionalna,
8) poprawa spójności społecznej,
9) sprawne państwo,
10) wzrost kapitału społecznego Polski.
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
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Wskazuje się także na pięć kluczowych czynników rozwoju kraju w perspektywie 2030 roku:
1) warunki dla szybkiego wzrostu inwestycji,
2) wzrost aktywności zawodowej i mobilności Polaków,
3) rozwój produktywności i innowacyjności,
4) efektywna dyfuzja rozwoju w wymiarze regionalnym i społecznym,
5) wzmocnienie kapitału społecznego i sprawności państwa.
W aspekcie rozwoju kapitału społecznego, podkreśla się rosnące znaczenie
usieciowienia społeczeństwa, niosące za sobą zmianę dotychczasowych więzi społecznych.
Podkreślona jest rola nowoczesnych form komunikacji masowej rewolucjonizujących
komunikację publiczną. Wzrost kapitału społecznego wymaga stymulowania wzrostu
wzajemnego zaufania, naprawy infrastruktury instytucjonalnej państwa, zwiększenia troski
o dobro wspólne, poprawy jakości przestrzeni i debaty publicznej, wspierania aktywności
obywatelskiej – indywidualnej oraz zinstytucjonalizowanej – a także zwiększenia roli
potencjału kreatywnego i intelektualnego.

3.2.2.

POLSKA

2030.

TRZECIA

FALA

NOWOCZESNOŚCI.

DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU
Celem Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (dalej DSRK) jest analiza oraz
charakterystyka warunków niezbędnych dla rozwoju Polski w kluczowych obszarach na tle
UE oraz procesów gospodarczych zachodzących w świecie. Na tej podstawie sformułowane
są wnioski oraz ich przełożenie na konkretne decyzje oraz propozycje powiązanych z nimi
projektów. W DSRK przedstawiono wizję rozwojową w perspektywie do 2030 r.,
identyfikuje się wyzwania stojące przed gospodarką i społeczeństwem oraz trzy obszary
strategiczne: konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji), równoważenia potencjału
rozwojowego regionów Polski (dyfuzji) oraz efektywności i sprawności państwa. Celem jest
rozwój mierzony poprawą jakości życia Polaków (wzrost PKB na mieszkańca w relacji do
najbogatszego państwa UE i zwiększenie spójności społecznej) dzięki stabilnemu, wysokiemu
wzrostowi gospodarczemu, co pozwala na modernizację kraju.
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W DSRK wskazano 11 celów strategicznych, od których zależy rozwój cywilizacyjny
kraju oraz powiązane z nimi projekty do realizacji. W części dotyczącej kapitału społecznego
znajdują się m.in.:
1) stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania administracji publicznej,
2) wzrost społecznego kapitału rozwoju.

3.2.3.

ŚREDNIOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest elementem nowego systemu
zarządzania rozwojem kraju, którego fundamenty zostały określone w ustawie o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju. W dokumencie, odnosząc się do kluczowych decyzji
zawartych w DSRK, wskazuje się strategiczne zadania państwa, których podjęcie jest
konieczne w perspektywie najbliższych 10 lat, w celu wzmocnienia procesów rozwojowych.
Dokument stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych. W Średniookresowej Strategii
Rozwoju Kraju 2020 wytyczono obszary strategiczne, w których koncentrować się będą
główne działania oraz określono, jakie interwencje są niezbędne w perspektywie
średniookresowej w celu przyspieszenia procesów rozwojowych. W perspektywie niniejszego
dokumentu strategicznego szczególnie istotne są:
1) wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności
obywatela,
2) rozwój kapitału ludzkiego,
3) integracja społeczna,
4) zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych.

3.2.4.

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 2011-2020

Dokument obejmuje zagadnienia partycypacji społecznej i aktywności obywatelskiej.
W ramach tego obszaru mają być realizowane działania zmierzające do poprawy
mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne.
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Przyjmuje się, że proces wdrożenia strategii będzie obejmował takie działania jak:
1) projekty realizowane przez organizacje społeczne w zakresie edukacji obywatelskiej,
2) upowszechnienie i wdrażanie rozwiązań zwiększających kontrolę społeczną nad
działaniami administracji publicznej wszystkich szczebli,
3) stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych
(zarządy, pracownicy) w zakresie zarządzania organizacją, a w szczególności
zarządzania zasobami ludzkimi i finansami,
4) różnorodne formy zachęcania obywateli do zwiększania swojej aktywności na forum
publicznym,
5) rozwijanie i promocja indywidualnej filantropii, wolontariatu, jak i społecznej
odpowiedzialności biznesu,
6) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i innych form przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, w tym różnorodnych form samopomocy,
7) stworzenie rozwiązań zmierzających do wypracowania i wdrożenia systemu wsparcia
dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
8) ułatwienie działalności organizacji obywatelskich,
9) wsparcie dla ruchów społecznych, grup nieformalnych.
3.2.5.

NARODOWA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Narodowa Strategia Integracji Społecznej jest dokumentem, którego celem jest pomoc
w procesie włączania się Polski w realizację drugiego z celów Strategii Lizbońskiej
stawiającego na modernizację europejskiego modelu socjalnego, inwestowanie w ludzi oraz
zwalczanie wykluczenia społecznego. Działania w tym zakresie mają przyczynić się do:
1) dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów życia i pracy w społeczeństwie
opartym na wiedzy,
2) rozwijania aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniającej się do tworzenia większej
liczby lepszych miejsc pracy,

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY LUZINO NA LATA 2016 -2022

Id: 1FF84A60-18C5-4231-A423-90BD8306F475. Projekt

20

Strona 21

3) modernizacji systemu ochrony socjalnej, w tym systemów emerytalnych i ochrony
zdrowia, m.in. w celu zapewnienia ich finansowej stabilności oraz odpowiedniej
koordynacji z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia,
4) wspierania integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale zmarginalizowanej
klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy.
W ramach kilkunastu obszarów życia społecznego wyznaczonych w Narodowej
Strategii Integracji Społecznej sformułowano następujące priorytety:

1) wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym,
2) poprawa jakości kształcenia na poziomie gimnazjalnym i średnim,
3) upowszechnienie kształcenia wyższego i jego lepsze dostosowanie do potrzeb rynku
pracy,
4) rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnościowego dzieci,
5) radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego,
6) ograniczenie tendencji do wzrostu różnic dochodowych,
7) ograniczenie bezrobocia długookresowego,
8) zmniejszenie bezrobocia młodzieży,
9) zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych,
10) zwiększenie liczby uczestników w aktywnej polityce rynku pracy,
11) upowszechnienie kształcenia ustawicznego,
12) wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia w sprawności,
13) powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
14) kobiety i dzieci objęte programami zdrowia publicznego,
15) wzrost dostępu do lokali (mieszkań) dla grup najbardziej zagrożonych bezdomnością,
16) dostęp do pracowników socjalnych,
17) rozwój pomocy środowiskowej – zwiększenie liczby osób objętych usługami pomocy
środowiskowej,
18) zaangażowanie obywateli w działalność społeczną,
19) realizacja NSIS przez samorządy terytorialne,
20) dostęp do informacji obywatelskiej i poradnictwa.
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PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UBÓSTWU I WYKLUCZENIU

3.2.6.

SPOŁECZNEMU 2020
Celem głównym dokumentu jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym o 1,5 mln osób oraz wzrost spójności społecznej. Cele
operacyjne niniejszego programu to:
1) usługi dla aktywności i profilaktyki – ograniczenie wykluczenia dzieci i młodzieży,
2) gwarancje dla przyszłości młodzieży,
3) aktywna osoba i zintegrowana rodzina – odpowiedzialne lokalne środowisko,
4) zapobieganie niepewności mieszkaniowej,
5) seniorzy – bezpieczni, aktywni i potrzebni.

3.3.

UNIJNE DOKUMENTY STRATEGICZNE

3.3.1.

EUROPA 2020 – STRATEGIA NA RZECZ INTELIGENTNEGO
I

ZRÓWNOWAŻONEGO

ROZWOJU

SPRZYJAJĄCEGO

WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU
Strategia Europa 2020 stanowi strategię wzrostu Unii Europejskiej w kolejnych latach.
Zakłada ona potrzebę stworzenia inteligentnej i zrównoważonej gospodarki, która sprzyja
włączeniu społecznemu. W perspektywie 2020 r. wyznaczonych zostało 5 celów
obejmujących:
1) zatrudnienie (75% osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę),
2) badania i rozwój oraz innowacje (na inwestycje w badania i rozwój oraz w innowacje,
3) powinniśmy przeznaczać 3 % PKB Unii – łącznie ze środków publicznych
i prywatnych),
4) zmiany klimatu i energię (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%
w stosunku do poziomu z 1990 r., 20% energii powinno pochodzić ze źródeł
odnawialnych, a efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20%),
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5) edukację (odsetek młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę nie powinien
przekraczać 10%, a co najmniej 40% osób w wieku 30-34 powinno mieć
wykształcenie wyższe),
6) ubóstwo i wykluczenie społeczne (zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln).

3.3.2.

KOMUNIKAT KOMISJI EUROPEJSKIEJ „INICJATYWA NA RZECZ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ”

Komunikat wydany został w dniu 25 października 2011 r. Komisja Europejska zwraca
uwagę na znaczącą rolę, jaką ekonomia społeczna odgrywa w strategii Europa 2020
w aspekcie zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. W gospodarce społecznej w UE
zatrudnionych jest ok. 11 mln osób, co stanowi 6% całkowitego zatrudnienia. Komisja
Europejska w Komunikacie zaproponowała szereg rozwiązań zmierzających do wzmocnienia
roli ekonomii społecznej. Działaniami tymi są:
1) Poprawa dostępu do finansowania realizowana przez:
a) uznanie przedsiębiorstw społecznych za priorytet inwestycyjny Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS),
b) utworzenie ram dla etycznych funduszy inwestycyjnych,
c) łatwiejszy dostęp do mikrokredytów.
2) Poprawa promocji ekonomii społecznej za pomocą:
a) zwiększenia rozpoznawalności ekonomii społecznej,
b) utworzenia publicznej bazy danych oznakowań i certyfikatów oraz platformy
wymiany danych i informacji,
c) zestawienia dobrych praktyk.
3) Poprawa otoczenia prawnego zakładająca m.in.:
a) silniejsze

wykorzystanie

elementu

jakości

w

procedurze

zamówień

publicznych,
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b) uproszczenie stosowania zasad pomocy publicznej w przypadku usług
społecznych i lokalnych,
c) zwiększenie znaczenia kryteriów i warunków pracy w zamówieniach
publicznych.

3.3.3.

KOMUNIKAT KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE POLITYKI
UE

I

WOLONTARIATU:

UZNANIE

I

PROPAGOWANIE

WOLONTARIATU TRANSGRANICZNEGO W UE
Komunikat został wydany w dniu 20 września 2011 r. Komisja podkreśla znaczenia
wolontariatu dla tworzenia i rozwijania kapitału ludzkiego i społecznego. Uznaje go za jeden
z kluczowych czynników integracji i wzrostu zatrudnienia oraz element poprawy spójności
społecznej.
Zaznacza, że wolontariusze uczestniczą w kształtowaniu społeczeństwa europejskiego,
a część z nich aktywnie współtworzy Europę obywatelską. Ponadto wolontariat przyczynia
się do realizacji Strategii Europa 2020 (w szczególności do osiągnięcia do 2020r. docelowej
stopy zatrudnienia w UE wynoszącej 75%). Dzieje się tak, gdyż wolontariat umożliwia
zdobywanie i podnoszenie kompetencji oraz przystosowywanie się do zmian na rynku pracy.
Należy przyjąć, że realizacja celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Luzino przyczyni się do osiągnięcia celów zakładanych w przytaczanych powyżej
dokumentach.
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4. CZĘŚĆ ANALITYCZNO-DIAGNOSTYCZNA.
DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
4.1.

CHARAKTERYSTYKA GMINY LUZINO

Gmina Luzino położona jest w północnej części woj. pomorskiego, wchodzi w skład
powiatu wejherowskiego, zajmując powierzchnię 112 km2 na terenie trzech jednostek
fizyczno-geograficznych: Pobrzeża Bałtyckiego, Pojezierza Kaszubskiego i Pradoliny ŁebyRedy. Poszczególne wsie sołeckie gminy położone są po obu stronach głównego szlaku
komunikacyjnego Gdańsk-Szczecin (drogi krajowej nr 6 oraz kolei elektrycznej). Gmina
obejmuje obszar 11.193,93 ha, z czego 4.137 ha stanowią lasy17.
Południowo-środkowe części gminy posiadają charakter typowo pojezierny; występują
tu zalesione wzgórza morenowe o charakterze moren czołowych, oraz nieduże enklawy
i półenklawy leśne, na których znajdują się wiejskie jednostki osadnicze.
Przez teren gminy przepływają rzeki: Reda i Łeba (w północno-zachodniej części
gminy), Bolszewka, pierwotnie zwana Luzińską Strugą (w środkowo-wschodniej części
gminy), Gościcina (w północno-wschodniej części gminy). Ukształtowanie morfologiczne
gminy obrazuje ciekawe zróżnicowanie terenu pod względem wysokości. Najwyższe
wzniesienie znajduje się w południowej części gminy (w miejscowości Milwino) –
201 m n.p.m. Najniższy punkt usadowiony jest w Zelewie i charakteryzuje się wysokością
35 m n.p.m.
Gminę Luzino charakteryzuje duży przyrost ludności spowodowany dodatnią migracją
ludzi z większych miast poszukujących ciszy, spokoju oraz dobrej komunikacji z miejscem
pracy i szkołą.
Siedzibą władz administracyjnych i jednocześnie największym skupiskiem obiektów
użyteczności publicznej jest największa wieś – Luzino licząca 7323 mieszkańców.
Najmniejszą zaś wsią jest Zielnowo liczące 66 mieszkańców.

17

M. Krośnicka, M. Meyer, Gmina Luzino w jednej dłoni, 2015.
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Gmina Luzino składa się z 12 sołectw:
1) Sołectwo Barłomino,
2) Sołectwo Dąbrówka,
3) Sołectwo Kębłowo,
4) Sołectwo Kochanowo,
5) Sołectwo Luzino,
6) Sołectwo Milwino,
7) Sołectwo Robakowo,
8) Sołectwo Sychowo,
9) Sołectwo Tępcz,
10) Sołectwo Wyszecino,
11) Sołectwo Zelewo,
12) Sołectwo Zielnowo.

4.2.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA GMINY LUZINO

W gminie Luzino obserwuje się sukcesywny wzrost liczby mieszkańców. Co więcej,
trend taki charakteryzuje także cały powiat wejherowski oraz województwo pomorskie.
Na dzień 31.12.2014 roku gminę zamieszkiwało 15.137 osób, w tym 7.645 mężczyzn i 7.492
kobiet. Na przestrzeni lat 1998-2012 liczba mieszkańców gminy zwiększyła się ogółem
o 4.372 osoby (tj. o 40,6%). Liczba kobiet i mężczyzn wzrastała w poszczególnych latach
w podobnym tempie. Na niewielką przewagę liczby mężczyzn w gminie wskazuje tzw.
współczynnik feminizacji, określający liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn. W roku
2014 w gminie Luzino kształtował się on na poziomie 98, co oznacza, że na każdych
100 mężczyzn przypada 98 kobiet. Współczynnik ten w analizowanych latach wahał się
od 97,5 (w 2004) do 98,8 (w 2008).
Gęstość zaludnienia w gminie w roku 2014 wyniosła 136 osób na km2 i w związku
z systematycznym wzrostem liczby ludności w ciągu ostatnich 15 lat, gęstość zaludnienia
również rosła.
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Analizując poniższe zestawienia, należy pamiętać, że informacje podawane przez
Urząd Statystyczny są niepełne i w pewien sposób wypaczone. Instytucja bazuje bowiem na
informacjach dotyczących osób zameldowanych na terenie gminy natomiast nie notuje osób,
które faktycznie na terenie gminy nie zamieszkują. Coraz więcej osób migruje w kierunku
większych ośrodków akademickich bądź przemysłowych. Często osoby te nie zmieniają
miejsca zameldowania, a jedynie miejsce zamieszkania.
Tabela 2. Ludność w gminie Luzino w latach 1998-2014
Rok

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Liczba ludności
Ogółem

10765

11399

11922

12469

13057

13647

14205

14678

15137

mężczyźni

5449

5770

6037

6315

6592

6866

7162

7417

7645

kobiety

5316

5629

5885

6154

6465

6781

7043

7261

7492

Kobiety na 100 mężczyzn
Odsetek

97,6

97,6

97,5

97,5

98,1

98,8

98,3

97,9

98,0

123

128

132

136

Gęstość zaludnienia
L. osób na
97
103
107
112
118
1 km2
Źródło: Główny Urząd Statystyczny/Bank Danych Lokalnych.

Wykres nr 1 obrazuje strukturę ludności gminy Luzino w roku 2014 ze względu na
wiek i płeć. Widoczna jest charakterystyczna także dla ludności całej Polski nadreprezentacja
mężczyzn w młodszych kategoriach wiekowych (szczególnie w wieku do 29 lat)
i nadreprezentacja kobiet w starszych kategoriach wiekowych (szczególnie w wieku 65+).
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Wykres 1. Zestawienie płci i wieku mieszkańców Gminy Luzino w 2014 roku
0
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0-4
5-9
10-14
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20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 i więcej
85 i
więc
ej
mężczyźni 28
kobiety
80

80- 75- 70- 65- 60- 55- 50- 45- 40- 35- 30- 25- 20- 15- 105-9 0-4
84 79 74 69 64 59 54 49 44 39 34 29 24 19 14
59 96 121 219 290 432 489 522 542 578 588 605 646 644 592 590 604
120 146 136 244 291 392 453 464 553 565 593 639 618 551 559 556 532

Źródło: Główny Urząd Statystyczny/Bank Danych Lokalnych.
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W gminie Luzino w ostatnich pięciu latach wzrosła liczba osób w wieku
produkcyjnym, podobnie jak ogólna liczba mieszkańców. Liczba ta wzrosła z 8774 do 9460,
tj. o 7,8%. Wzrost odnotowano również w grupie mieszkańców w wieku poprodukcyjnym.
Ich liczba wzrosła z 1301 do 1540, co oznacza wzrost o 18,4%. Liczba mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym pozostaje natomiast na tym samym poziomie nieznacznie wahając się od
4130 w 2010 roku do 4137 w 2014 roku. Powodów takiego stanu rzeczy należy szukać przede
wszystkim w ruchach migracyjnych.
Wykres 2. Liczba ludności w gminie w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym
w latach 2010-2014
10000
9000

8774

8992

9142

9315

9460

8000
7000
6000
5000
4130

4158

4134

4121

4137

4000
3000
2000

1480

1402

1351

1301

1540

1000
0
2010

2011
Przedprodukcyjny

2012
Produkcyjny

2013

2014

Poprodukcyjny

Źródło: Główny Urząd Statystyczny/Bank Danych Lokalnych.

Szczegółowe dane dotyczące liczby osób w poszczególnych funkcjonalnych grupach
wieku z podziałem na płeć przedstawione zostały w poniższej tabeli.
Na podstawie zebranych danych można wnioskować, że zarówno liczba kobiet, jak
i liczba mężczyzn będzie się zmieniała według tego samego schematu, tzn. wzrastać będzie
liczba osób w wieku poprodukcyjnym i produkcyjnym (z powodu ruchów migracyjnych
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i starzenia się społeczeństwa), a liczba osób w wieku przedprodukcyjnym pozostanie na tym
samym poziomie.
Tabela 3. Liczba ludności w gminie w latach 2010-2014 z podziałem na płeć i funkcjonalne grupy wiekowe
2010
Ogółem

2011

14205

2012

14464

2013

2014

14678

14953

15137

Wiek przedprodukcyjny
Ogółem

4130

4121

4134

4158

4137

Mężczyźni

2137

2149

2167

2174

2167

Kobiety

1993

1972

1967

1984

1970

Wiek produkcyjny
Ogółem

8774

8992

9142

9315

9460

Mężczyźni

4612

4734

4800

4883

4955

Kobiety

4162

4258

4342

4432

4505

Wiek poprodukcyjny
Ogółem

1301

1351

1402

1480

1540

413

427

450

490

523

888
924
Kobiety
Źródło: Główny Urząd Statystyczny/Bank Danych Lokalnych.

952

990

1017

Mężczyźni

W roku 2014 w gminie Luzino zawarto 76 małżeństw, co oznacza 5,1 małżeństwa
na 1000 ludności. Wskaźnik ten był wyższy niż w poprzednim, 2013 roku, jednak znacznie
niższy niż 5 lat wcześniej. W porównaniu z rokiem 2010 liczba zawieranych małżeństw
zmniejszyła się o 27,6%, a w stosunku do ogólnej liczby ludności gminy spadek odsetka
zawieranych małżeństw wyniósł aż 32,0%.
Tabela 4.Małżeństwa w gminie Luzio w latach 2010-2014

2010
Zawarte małżeństwa

105

2011
77

2012

2013

2014

Zmiana w %
między rokiem
2010 a 2014

79

68

76

-27,6%

7,5
5,4
5,4
Małżeństwa na 1000 ludności
Źródło: Główny Urząd Statystyczny/Bank Danych Lokalnych.

4,6

5,1

-32,0%

Porównując liczbę zawieranych małżeństw na 1000 ludności z innymi regionami,
stwierdza się, że wskaźnik ten w gminie Luzino jest identyczny z tym, jaki występuje
na obszarach wiejskich w całej Polsce (5,1), choć jest niższy od tego obserwowanego
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na obszarach wiejskich województwa pomorskiego (5,4), a także w powiecie wejherowskim
(5,3) oraz na jego obszarach wiejskich (5,6). Szczegółowych informacji dostarczają nam
poniższe zestawienia.
Tabela 5. Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2014 w gminie Luzino na tle powiatu, województwa i kraju

Polska

Polska –
obszary
wiejskie

Woj.
pomorskie

Woj.
pomorskie –
obszary
wiejskie

Powiat
wejherowski

Powiat
wejherowski –
obszary
wiejskie

Gmina
Luzino

5,3

5,6

5,1

4,9
5,1
5,0
5,4
Źródło: Główny Urząd Statystyczny/Bank Danych Lokalnych

Liczba urodzeń żywych na terenie gminy Luzino w ciągu ostatnich pięciu lat
utrzymywała się na podobnym poziomie, począwszy od roku 2012 jednak zauważalny jest
lekki spadek tej liczby (z 224 do 205 rocznie). Zasadniczy dla diagnozy jest fakt, że liczba
urodzeń ponad dwukrotnie przewyższa liczbę zgonów, która w latach 2012-2014 również
spadła z 85 do 75 rocznie. Spadek w ostatnich trzech latach może świadczyć o hamowaniu
wysokiego tempa przyrostu naturalnego.
Tabela 6. Ruch naturalny ludności w gminie Luzino - urodzenia i zgony w latach 2010-2014
2010

2011

2012

2013

2014

229

222

224

218

205

80
83
Zgony
Źródło: Główny Urząd Statystyczny/Bank Danych Lokalnych

85

74

75

Urodzenia żywe

Porównując gminę Luzino z innymi regionami, zauważa się, że wskaźnik urodzeń
żywych na 1000 ludności zarówno w gminie Luzino, jak i w powiecie wejherowskim jest
znacznie wyższy niż średnia ogólnokrajowa, czy średnia wojewódzka. Wskaźnik zgonów jest
natomiast dwukrotnie niższy od średniej ogólnokrajowej. Takie wskaźniki wpływają
na bardzo wysoki stopień przyrostu naturalnego, który w roku 2014 w gminie wynosił 8,6
na 1000 ludności, co jest wskaźnikiem wyższym niż średnia ogólnokrajowa, średnia
wojewódzka, czy nawet średnia dla powiatu wejherowskiego oraz jego obszarów wiejskich.
Z roku na rok zauważalny jest jednak spadek przyrostu naturalnego w gminie.
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Tabela 7. Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny na 1000 ludności w latach 2010-2014 w gminie
Luzino na tle powiatu, województwa i kraju
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

urodzenia żywe na 1000 ludności
Polska

10,7

10,1

10,0

9,6

9,7

Polska – obszary wiejskie

11,4

10,8

10,7

10,2

10,3

Woj. pomorskie

11,8

11,0

11,0

10,4

10,7

Woj. pomorskie – obszary wiejskie

13,8

13,0

12,9

12,2

12,5

Powiat wejherowski

14,5

13,8

13,2

12,8

12,8

Powiat wejherowski – obszary wiejskie

-

-

14,2

14,1

14,0

Gmina Luzino

16,3

15,5

15,3

14,7

13,6

zgony na 1000 ludności
Polska

9,83

9,75

9,99

10,06

9,78

Polska – obszary wiejskie

10,01

9,92

10,00

10,01

9,63

Woj. pomorskie

8,51

8,48

8,95

8,76

8,75

Woj. pomorskie – obszary wiejskie

7,41

7,42

7,82

7,38

7,27

Powiat wejherowski

7,07

6,91

7,09

6,74

6,89

Powiat wejherowski – obszary wiejskie

-

-

6,52

5,71

5,95

Gmina Luzino

5,68

5,80

5,82

5,00

4,99

przyrost naturalny na 1000 ludności
Polska

0,9

0,3

0,0

-0,5

0,0

Polska – obszary wiejskie

1,3

0,8

0,7

0,2

0,7

Woj. pomorskie

3,3

2,5

2,0

1,7

2,0

Woj. pomorskie – obszary wiejskie

6,4

5,6

5,1

4,8

5,2

Powiat wejherowski

7,4

6,8

6,1

6,1

5,9

Powiat wejherowski – obszary wiejskie

-

-

7,7

8,4

8,1

9,7

9,5

9,7

8,6

10,6
Gmina Luzino
Źródło: Główny Urząd Statystyczny/Bank Danych Lokalnych

Podsumowując powyższe dane, warto, na okoliczność tej diagnozy, pokusić się
o pewną prognozę demograficzną na kolejne lata. Taką prognozę przygotowano w oparciu
o dane statystyczne GUS oraz modele matematyczne.
Prognoza demograficzna Głównego Urzędu Statystycznego dla poszczególnych grup
wiekowych z terenu powiatu wejherowskiego, a tym samym dla poszczególnych
miejscowości i gmin pokazuje, że liczba dzieci i młodzieży w wieku do 14 lat pozostanie
przez cały okres prognostyczny na niemal tym samym poziomie; liczba osób w wieku
produkcyjnym (15-59 lat) zwiększy się nieznacznie – o 4,4%. Największa zmiana nastąpi
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w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia – liczba osób w tym wieku zwiększy się prawie
dwukrotnie do poziomu prawie 80 tys. osób, tj. o 115,9%.
Biorąc więc pod uwagę tendencje demograficzne warto podkreślić szczególnie trudną
sytuację materialną osób starszych utrzymujących się z rent i emerytur. Wysokość ww.
świadczeń jest w dużym stopniu zbyt niska, aby w wystarczający sposób zaspokoić potrzeby
seniorów z problemami zdrowotnymi. Tymczasem potrzeby osób w wieku poprodukcyjnym
będą wzrastać równolegle ze zmieniającą się strukturą demograficzną naszego społeczeństwa.
Wykres 3. Prognoza demograficzna mieszkańców powiatu wejherowskiego na lata 2015-2045 dla
poszczególnych grup wiekowych
160000
140000

133771

135135

140118

144480

145646

143886

139637

+4,4%

120000
100000
79499
80000

69787

60000

49981
39886

44320

54712
39903

61343
39228

39127

40003

40000
36819

41785

+115,9%

+0,3%

40783
0-14

20000

15-59
0
prognoza na
rok 2015

prognoza na
rok 2020

prognoza na
rok 2025

prognoza na
rok 2030

prognoza na
rok 2035

prognoza na
rok 2040

prognoza na
rok 2045

60+

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego/Banku Danych Lokalnych

Częścią prognozy demograficznej dotyczącej ruchu naturalnego ludności są prognozy
dotyczące urodzeń i zgonów. Choć liczba urodzeń na terenie powiatu wejherowskiego
pozostanie w latach 2015-2050 na podobnym poziomie, znacząco wzrośnie liczba zgonów –
z około 1500 rocznie do 2500 rocznie.
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Wykres 4. Prognoza demograficzna mieszkańców powiatu wejherowskiego na lata 2015-2050 - urodzenia i zgony

Urodzenia

Zgony

3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

Urodzenia 2 603 2 594 2 591 2 600 2 621 2 629 2 630 2 620 2 603 2 581 2 557 2 531 2 509 2 492 2 478 2 466 2 460 2 457 2 460 2 468 2 479 2 494 2 513 2 534 2 556 2 579 2 601 2 621 2 639 2 651 2 659 2 662 2 661 2 655 2 647 2 638 2 626
Zgony

1 503 1 531 1 555 1 580 1 604 1 630 1 652 1 677 1 699 1 722 1 746 1 767 1 792 1 816 1 843 1 871 1 902 1 942 1 978 2 021 2 056 2 098 2 136 2 173 2 212 2 246 2 279 2 308 2 337 2 360 2 383 2 401 2 417 2 429 2 439 2 447 2 452

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2014-2050.

Ważnym zjawiskiem są również migracje wewnętrzne (krajowe) oraz zewnętrzne (zagraniczne). Tak obecnie, jak i w kolejnych
dziesięcioleciach cechą charakterystyczną powiatu wejherowskiego będzie przewaga liczby osób napływających nad tymi, które powiat
opuszczają. Dynamika migracji wewnętrznych straci jednak na sile.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY LUZINO NA LATA 2016 -2022

Id: 1FF84A60-18C5-4231-A423-90BD8306F475. Projekt

34

Strona 35

Ponadto w przypadku gminy mówić należy zarówno o migracji wewnętrznej (odbywającej się na terenie kraju w kierunku większych
okręgów przemysłowych tj. Trójmiasto, Warszawa itp.), ale i o zarobkowej migracji zewnętrznej do innych krajów UE.
Wykres 5. Prognoza zjawiska migracji wewnętrznych na pobyt stały na terenie powiatu wejherowskiego na lata 2015-2050
Napływ

Odpływ

4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

Napływ

3 968 3 851 3 767 3 722 3 676 3 632 3 587 3 533 3 478 3 424 3 370 3 316 3 274 3 232 3 190 3 149 3 107 3 087 3 065 3 045 3 024 3 006 3 007 3 009 3 011 3 012 3 016 3 017 3 020 3 021 3 024 3 028 3 030 3 032 3 033 3 035 3 036

Odpływ

2 630 2 551 2 495 2 465 2 435 2 405 2 375 2 339 2 303 2 266 2 230 2 194 2 166 2 138 2 110 2 082 2 054 2 040 2 026 2 013 1 999 1 986 1 986 1 986 1 986 1 987 1 987 1 987 1 987 1 987 1 987 1 988 1 988 1 988 1 988 1 988 1 988

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2014-2050.

Istotnym wskaźnikiem dotyczącym polityki społecznej, który jednak w statystyce publicznej również dostępny jest wyłącznie dla poziomu
powiatu, jest wskaźnik zgonów według przyczyn. Najczęstszą przyczyną zgonów zarówno w gminie Luzino, w powiecie wejherowskim,
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jak też ogólnie w województwie pomorskim oraz w Polsce są choroby układu krążenia.
W powiecie wejherowskim dotyczą one prawie 40% wszystkich zgonów, choć, co istotne,
jest to wartość niższa od średniej krajowej (45,8%) i wojewódzkiej (42,1%). Obserwowaną
liczbę zgonów z tego powodu można tłumaczyć z jednej strony efektem starzenia się
populacji, a z drugiej poprawą statystyki rejestrowania przyczyn zgonów odnotowywanych
w tzw. karcie zgonu. Drugą najczęstszą przyczyną zgonów w powiecie wejherowskim, a tym
samym w gminie Luzino jest umieralność z powodu chorób nowotworowych – dotyczy
28,7% wszystkich zgonów, co jest wskaźnikiem nieznacznie wyższym niż ogólnokrajowy.
Nie można wykluczyć, że wpływ na zaistniałą sytuację ma narażenie środowiskowe, ale
przede wszystkim preferowany styl życia związany z nałogiem palenia tytoniu, a także
starzenie się populacji. Trzecią najczęstszą przyczyną zgonów są choroby układu
oddechowego – dotyczą 8% wszystkich zgonów.
Tabela 8. Zgony według przyczyn (wskaźniki) w latach 2010-2013 w powiecie wejherowskim na tle
województwa oraz kraju
Rok

2010

2011

2012

2013

choroby układu krążenia ogółem
Polska

46,0

45,2

46,1

45,8

województwo pomorskie

39,8

39,3

41,6

42,1

powiat wejherowski

33,6

35,0

41,1

39,5

nowotwory ogółem
Polska

25,4

25,6

25,7

25,5

województwo pomorskie

29,5

29,6

28,6

28,9

powiat wejherowski

30,2

29,2

29,6

28,7

choroby układu oddechowego ogółem
Polska

5,1

5,3

5,2

5,9

województwo pomorskie

5,8

6,5

6,5

8,1

7,4
powiat wejherowski
Źródło: Główny Urząd Statystyczny/Bank Danych Lokalnych.

9,5

5,9

8,0

4.3.

RODZINA I OPIEKA NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI

Samorząd lokalny, mając na względzie prawa obywatelskie zawarte w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej i Karcie Praw Rodziny, dąży do zapewnienia luzińskim rodzinom
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odpowiednich warunków życia do właściwego rozwoju. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Luzinie, mając na celu stworzenie zintegrowanego i skutecznego systemu
wsparcia, podejmuje liczne działania zmierzające do sukcesywnego odchodzenia od
świadczeń finansowych na rzecz wprowadzenia nowych rozwiązań, dotyczących wzmożonej
działalności usługowej, rozwoju na rzecz pracy socjalnej oraz aktywizacji środowiska
lokalnego, m.in. poprzez wprowadzenie asystentury rodzinnej i wsparcia psychologicznego.

4.3.1.

WSPARCIE RODZIN I GOSPODARSTW JEDNOOSOBOWYCH

W związku z realizacją przez GOPS w Luzinie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyodrębniona została
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, która realizuje zadania zlecone,
obejmujące przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz
świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Sekcja ta w 2014 roku przyjęła 1276 wniosków,
co było znacznie niższą wartością niż w 2013, lecz porównywalną z rokiem 2012.
Średniomiesięcznie świadczenia te wypłacane były 1717 mieszkańcom gminy.
Tabela 9. Świadczeniobiorcy sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Rok

2012

2013

2014

Liczba wniosków przyjętych przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych i
Alimentacyjnych

1200

1955

1276

Średnia miesięczna liczba świadczeniobiorców

1600

1742

1717

Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie za lata 2012, 2013,
2014.

Realizowane przez tę sekcję świadczenia rodzinne i opiekuńcze ujęto w poniższej
tabeli. Na zasiłki rodzinne oraz wszelkie dodatki do nich w roku 2014 przeznaczono ponad
trzy i pół miliona złotych (3.613.084,50) i była niższa niż w latach 2012 oraz 2013.
Świadczenia opiekuńcze w roku 2014 skutkowały wydatkiem 2.368.657,41 zł, z czego
największą kwotę stanowiły zasiłki pielęgnacyjne – 1.215.126,00 zł. W ich wypadku zauważa
się systematyczny wzrost wydatków w latach 2012-2014. Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka w roku 2014 przyznana została w 190 przypadkach na kwotę 190.000 zł,
co było wartością niższą niż w poprzednich latach. Ubezpieczenie społeczne dla
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zasiłkobiorców uprawnionych w ostatnim roku związane było z kwotą 248.938,21, a koszt
obsługi

218.242,12

zł.

Łączne wydatki

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

na świadczenia rodzinne i zasiłki w 2014 roku wyniosły 6.638.922,24 i były o prawie sto
czterdzieści tysięcy zł. wyższe niż w 2013 roku oraz o ponad 690.000 zł wyższe niż w roku
2012, co oznacza systematyczny wzrost wydatków na pomoc społeczną w gminie.
Tabela 10. Realizacja świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w latach 2012-2014
2012
Świadczenie
(1) Zasiłki rodzinne
 Dodatki do zasiłków
rodzinnych, w tym
z tytułu:
o Urodzenia się
dziecka
o Opieka nad
dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu
wychowawczego
o Samotnego
wychowywania
dziecka i utraty
prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na
skutek upływu
ustawowego okresu
jego pobierania
o Samotnego
wychowywania
dziecka
o Kształcenia
i rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego
powyżej 5 roku życia
o Kształcenia
i rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego
do 5 roku życia
o Rozpoczęcia roku
szkolnego
o Na pokrycie
wydatków
związanych z

Liczba
świadczeń
26.412

2013

2.298.936,00

Liczba
świadczeń
25.294

13.915

1.555.579,00

129

2014

2.487.400,00

Liczba
świadczeń
23.857

2.353.656,30

13.248

1.483.987,33

12.177

1.259.428,20

129.000,00

143

143.000,00

99

99.000,00

1.024

400.239,00

950

371.971,00

637

247.374,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

798

137.420,00

749

128.290,00

694

120.780,00

732

58.560,00

790

63.200,00

751

60.080,00

203

12.180,00

171

10.260,00

161

9.840,00

1.597

159.700,00

1.558

155.800,00

1.478

147.800,00

73

6.570,00

84

7.560,00

78

7.020,00

Kwota
(w zł)

Kwota
(w zł)

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY LUZINO NA LATA 2016 -2022

Id: 1FF84A60-18C5-4231-A423-90BD8306F475. Projekt

Kwota
(w zł)

38

Strona 39

zamieszkaniem
w miejscowości,
w której znajduje się
szkoła
o Na pokrycie
wydatków
związanych
3.227
z dojazdem do
miejscowości,
w której znajduje się
szkoła
o Wychowywania
6.132
dziecka w rodzinie
wielodzietnej
(2) Świadczenia
8.727
opiekuńcze ogółem,
z tego:

161.350,00

3.082

154.100,00

2.892

144.600,00

490.560,00

5.721

457.680,00

5.384

430.720,00

1.855.537,00

9.403

1.919.267,00

9.132

2.368.657,41

 Zasiłki pielęgnacyjne

7.279

1.113.687,00

7.723

1.181.619,00

7.942

1.215.126,00

 Świadczenia
pielęgnacyjne

1.448

741.850,00

1.203

665.786,00

978

718.769,00

 Specjalny zasiłek
opiekuńczy

-

-

60

30.162,00

169

86.493,00

 Dodatek do
świadczenia
pielęgnacyjnego

-

-

417

41.700,00

0

0,00

 Zasiłek dla opiekuna
(3) Jednorazowa
zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka
(4) Ubezpieczenie
społeczne dla
zasiłkobiorców
uprawnionych

-

-

-

-

43

336.977,70

235

235.000,00

204

204.000,00

190

190.000,00

-

-

1.283

192.019,76

984

248.938,21

(5) Koszt obsługi

n.dot.

-

n.dot.

213.320,80

n.dot.

218.242,12

n.dot.
5.945.052,00
n.dot.
6.499.994,89 n.dot.
6.638.922,24
RAZEM
Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie za lata 2012, 2013,
2014.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należą między innymi:
1) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
4) dożywianie dzieci,
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5) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
6) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu,
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
Liczba osób objętych wsparciem oraz kwoty wydatkowane na ww. zadania przedstawione
zostały w poniższej tabeli. Kwota wydatkowana na zasiłki celowe w latach 2012-2014 uległa
zmniejszeniu z 244 tys. do 166 tys. złotych, podobnie, jak liczba osób nimi objętych – z 380
w roku 20102 do 321 w roku 2014. Na udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz
niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w roku 2012 przyznano 4 zasiłki celowe,
w 2013 – 2, a w 2014 – 1. Zmniejszeniu uległa również liczba przyznawanych zasiłków
okresowych, jak i stałych – zasiłków okresowych w roku 2012 przyznano 188, w 2013 – 208,
a w 2014 – 132; zasiłków stałych natomiast w 2012 – 104, w 2013 – 93, a w 2014 – 90.
Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2012 roku objęto 12 osób, w 2013 – 11, a w 2014 –
7 osób. Pomoc ta przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach może być również przyznana osobie w rodzinie, która wymaga
pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni oraz
zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. W roku 2014 opiekę nad wymienionymi osobami
Ośrodek zlecił firmie „Telemedica s.c.” z siedzibą w Zagruszanach, woj. podlaskie wybranej
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.
Tabela 11. Realizacja świadczeń w ramach zadań własnych gminy
Rok

2012
Liczba
osób
objętych
pomocą

Zasiłki celowe
 W tym: udzielanie
schronienia,
zapewnienie posiłku
oraz niezbędnego

380
4

2013

Wydatki
ogółem w zł
244.291,00
8.840,00

Liczba
osób
objętych
pomocą
391
2

2014

Wydatki
ogółem w zł
182.754,32
2.845
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1
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ubrania osobom tego
pozbawionym
Zasiłki okresowe

188

240.736,00

208

277.953,00

132

206.792,14

Zasiłki stałe

104

332.667,04

93

379.874,63

90

376.412,48

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne od zasiłków
stałych

153

45.169,04

78

32.071,97

72

31.227,62

12
77.494,57
11
94.017,10
7
72.229,21
Usługi opiekuńcze
Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie za lata 2012, 2013,
2014.

Innym istotnym zadaniem realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Luzinie jest pomoc w zakresie dożywania. Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania
dzieci i uczniów, a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin,
a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych
pozostających na ich utrzymaniu dzieci. GOPS w Luzinie w ramach realizacji wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2006-2013 oraz jego kolejnej edycji na lata 2014-2020 udziela pomocy
w formie bezpłatnego posiłku na rzecz dzieci oraz w formie zasiłku celowego na zakup
żywności dla rodzin.
Uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXVII/434/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. wszedł
w życie wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020. Jest to program osłonowy w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4
ustawy o pomocy społecznej dotyczący realizacji zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14
ustawy o pomocy społecznej. Program został utworzony w związku ustanowieniem przez
Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r.,
poz. 1024).
Program jest realizowany od roku 2014 do 2020 i obejmuje swoim zasięgiem
mieszkańców Gminy Luzino. Jego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci
i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program
jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
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1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
W ramach programu udziela się wsparcia:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym,
w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych.
Objęcie programem dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwala
na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych w czasie zajęć szkolnych lub
przedszkolnych w sytuacji, gdy dziecko jest głodne i fakt ten zgłasza odpowiednio
dyrektorowi szkoły lub przedszkola.

Realizacja programu pozwala służbom socjalnym

na natychmiastowe, w dniu zgłoszenia przez głodne dziecko potrzeby, udzielenie mu pomocy
w formie posiłku, bez konieczności przeprowadzania procedury rodzinnego wywiadu
środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób,
nie może przekroczyć 20% liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach
na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa
otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Za jego
koordynację i realizację odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie jako
samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej we współpracy z innymi
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne
albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają
dzieci i młodzież z terenu gminy Luzino. Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna
i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu
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wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia
2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).
W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w Gminie Luzino
w roku 2014 pomocą na kwotę 300 tys. zł objęto 997 osób, co było liczbą nieco mniejszą niż
w roku 2013, kiedy pomocą na kwotę 304 tys. zł objęto 1131 osób. Największą część
przeznaczonej na ten cel kwoty pochłonęło dożywianie dzieci w szkołach. W roku 2014
skorzystało z niego 507 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, a w 2013 – 597. Oprócz
tego Ośrodek objął pomocą finansową w postaci świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego)
na zakup żywności w roku 2014 – 167 rodzin, a w 2013 – 203 rodziny. Pomoc rzeczową
w zakresie dożywiania w 2014 otrzymało 12, a w 2013 roku – 14 rodzin. Ponadto w roku
2013 w ramach Programu doposażono stołówki i punkty przygotowania oraz wydawania
posiłków.
Tabela 12. Realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
Rok

2013
Liczba osób
objętych
pomocą

Program
Pomoc
w zakresie dożywiania

Państwa

2014
Wydatki
ogółem w zł

Liczba osób
objętych
pomocą

Wydatki
ogółem w zł

1131

304.652,36

997

300.046,90

 w tym dożywianie dzieci
w szkołach

597

216.173,83

507

213.057,82

 w tym pomoc rzeczowa
w zakresie dożywiania

69 (14 rodzin)

7.450,01

46 (12 rodzin)

6.499,08

 w tym zasiłki celowe (zakup
żywności)

779
(203 rodzin)

57.705,00

698
(167 rodzin)

80.490,00

 w tym doposażenie stołówek
n.dot.
23.323,52
i punktów przygotowania
i wydawania posiłków
Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie za lata 2013, 2014.

Wyspecjalizowana kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie realizuje
swoje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, nieustannie dbając o profesjonalizm
i rozwój form pracy socjalnej. Pracownicy Ośrodka uczestniczą na bieżąco w szkoleniach
i kursach specjalistycznych,

w tym

z

zakresu

świadczeń rodzinnych, świadczeń

alimentacyjnych i pomocy społecznej. Ogółem w roku 2014 w GOPS zatrudnionych było
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15 pracowników, w tym kierownik, główny księgowy, referent ds. finansowo-księgowych,
4 pracowników socjalnych (terenowych), 1 pracownik socjalny ds. świadczeń rodzinnych
(terenowy),

3

pracowników

merytorycznych

obsługujących

świadczenia

rodzinne

i alimentacyjne, 2 pracowników merytorycznych obsługujących świadczenia pomocy
społecznej, 1 asystent rodziny i 1 osoba sprzątająca. Podobna ilość osób zatrudniona była
w roku 2013, z tym że wówczas dwóch asystentów rodziny pracowało w ramach jednego
etatu. W roku 2012 liczba ta była o prawie jedną trzecią mniejsza, bowiem zatrudnionych
było 11 pracowników.
Tabela 13. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w latach 2012-2014
Rok

2012

2013

2014

kierownik ośrodka

1

1

1

główny księgowy

-

1

1

Referent (inspektor w 2012) ds.
finansowo-księgowych

1

1

1

pracownicy socjalni (terenowi)

4

4

4

-

1

1

3

3

3

2

2

2

2
(w ramach 1 etatu)
1 (zatrudniona na ½
etatu)

1 (w ramach umowy
zlecenia)
1(zatrudniona na ½
etatu)

pracownik socjalny ds. świadczeń
rodzinnych (terenowy)
pracownicy merytoryczni
obsługujący świadczenia rodzinne
i alimentacyjne
pracownicy merytoryczni
obsługujących świadczenia
z pomocy społecznej
asystent rodziny

-

pracownik fizyczny
(osoba sprzątająca)

1 (zatrudniona na ½
etatu)

RAZEM
11
16
15
Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie za lata 2012, 2013,
2014.

Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub
wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, np. poprzez organizowanie wsparcia
środowiskowego, udzielanie informacji, organizowanie porad i konsultacji specjalistycznych,
kwalifikowanie do różnorodnych form pomocy w postaci świadczeń usługowych, rzeczowych
i finansowych, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. Z uwagi na specyfikę samego zagadnienia
pracy socjalnej, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie powinni
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traktować ją jako faktyczną interdyscyplinarną działalność zawodową mającą na celu
wydobywanie i pomnażanie sił ludzkich ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania
dla dobra ludzi18, co też czynią. Ustawa o pomocy społecznej pracę socjalną opisuje jako
pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi19.
Kompleksową i bardzo szeroką definicję pracy socjalnej określa Komitet Rady
Europejskiej: Praca socjalna jest specyficzną działalnością zawodową, mającą na celu lepszą
adaptację wzajemną osób, rodzin, grup i środowiska społecznego, w jakim żyją, oraz
rozwijanie poczucia godności osobistej i odpowiedzialności jednostek na drodze
odwoływania się do potencjalnych możliwości poszczególnych osób, do powiązań
międzyprofesjonalnych, a także sił i środków społecznych20.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej wypracowało ogólną
międzynarodową definicję, określającą, że praca socjalna wspiera zmiany społeczne,
rozwiązywanie problemów w stosunkach międzyludzkich oraz wydobywanie z ludzi sił
i wolności, aby mogli osiągnąć dobrobyt. Używając teorii zachowań ludzkich i systemów
społecznych, praca socjalna oddziałuje tam, gdzie ludzie wchodzą w interakcje
ze środowiskiem. Fundamentem pracy socjalnej są zasady praw człowieka i sprawiedliwości
społecznej21.

4.3.2.

OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Środowisko rodzinne jest pierwszym otoczeniem społecznym i wychowawczym
w życiu dziecka. To w ramach struktur rodzinnych człowiek nawiązuje pierwsze kontakty
społeczne i nabywa umiejętności społeczne. Rodziny korzystające z pomocy GOPS często
charakteryzują się zaburzoną strukturą w postaci niestabilnych i nieformalnych układów

18

H. Radlińska, Szkoła pracy społecznej w Polsce, 1928 [za:] Szatur-Jaworska, Teoretyczne podstawy pracy
socjalnej [w:] Pedagogika Społeczna, pod. red.: T. Pilch, I. Lepalczyk, Kraków 1995, s. 106.
19
Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004, z późn. zm.
20
Szatur-Jaworska, Teoretyczne podstawy pracy socjalnej [w:] Pedagogika Społeczna, pod. red.: T. Pilch,
I. Lepalczyk, Kraków 1995, s. 108.
21
D. Wolska-Prylińska, Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, wyd. Śląsk, Katowice 2010,
s. 22.
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY LUZINO NA LATA 2016 -2022

Id: 1FF84A60-18C5-4231-A423-90BD8306F475. Projekt

45

Strona 46

małżeńskich, rozkładem pożycia małżeńskiego, niejednokrotnie także częstymi zmianami
partnerów oraz deficytami wychowawczymi spowodowanymi załamaniem się ról
wewnątrzrodzinnych. Dlatego też tak ważne jest objęcie wsparciem tej grupy odbiorców.
Zgodnie z art. 16 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka rodzina jest naturalną,
podstawową komórką społeczną22, spełniającą wiele funkcji w społeczeństwie. Obecnie
zagrożeniem dla stabilizacji życia rodzinnego w Polsce są trudności na rynku pracy
i problemy finansowe. Bezrobocie głównych żywicieli rodziny, czy trwałe ubóstwo mogą
przyczynić się do wystąpienia szeregu niekorzystnych zjawisk, takich jak przemoc
w rodzinie, przestępczość, alkoholizm, niedożywienie dzieci, brak należytej opieki i działań
wychowawczych, choroby somatyczne i psychiczne.
Wśród osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Luzinie znaczną część stanowią rodziny przejawiające bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Mając właśnie na względzie
ochronę rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji związanych z opieką,
wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci Rada Gminy Luzino Uchwałą nr XLV/506/2014
z dnia 15 października 2014 r. przyjęła 3-letni Gminny program wspierania rodziny
w Gminie Luzino na lata 2015-2017. Podstawę prawną opracowania Programu stanowi treść
przepisu art. 176 pkt 1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Źródłem finansowania działań określonych w Gminnym Programie Wspierania
Rodziny w Gminie Luzino są środki własne gminy oraz środki z dotacji budżetu państwa
na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz
systemu pieczy zastępczej.
Celem głównym programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci,
a także profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego
modelu rodziny. Ustanowiono także dwa cele szczegółowe:
1) Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny poprzez:

22

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
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a) objęcie dożywianiem wszystkich dzieci tego wymagających na terenie gminy
Luzino, uczęszczających do placówek oświatowych,
b) zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom w ramach
ustawy o pomocy społecznej, między innymi poprzez przyznawanie zasiłków,
a także w formie produktów spożywczych pochodzących z innych programów,
c) monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci poprzez współpracę z jednostkami
świadczącymi usługi medyczne na terenie gminy Luzino.
2) Stworzenie efektywnego systemu wsparcia rodzin w prawidłowym wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności poprzez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta
rodziny,
b) pracę

z

rodziną

prowadzoną

w

formie

konsultacji

i

poradnictwa

specjalistycznego, w tym: psychologicznego i rodzinnego, terapii i mediacji,
a także pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
c) podjęcie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia placówki
wsparcia dziennego,
d) podjęcie działań zmierzających do tworzenia warunków do działania rodzin
wspierających,
e) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
zamieszkałego na terenie gminy,
f) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka,

placówce

opiekuńczo-wychowawczej,

regionalnej

placówce

opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
Dzięki realizacji ww. celów przewidywane są następujące efekty realizacji Programu:
1) ograniczenie ilości dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej i innych
placówkach wychowawczych;
2) zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin dotkniętych kryzysem;
3) podniesienie świadomości społecznej w zakresie planowania oraz funkcjonowania
rodziny;
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4) stworzenie skutecznego systemu rozwiązywania problemów rodziny, poprzez
skoordynowanie działań różnych grup społecznych, instytucji i organizacji;
5) wzmocnienie roli i funkcji rodziny.
Realizacja Programu zakłada szeroką współpracę różnych instytucji działających
na terenie Gminy Luzino. W budowie lokalnego systemu wspierania rodziny w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych uczestniczą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Luzinie, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(w przypadkach, gdy trudnościom w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
towarzyszy alkoholizm), Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Luzinie, placówki
oświatowe oraz organizacje pozarządowe.
Koordynowanie i organizowanie działań w ramach Programu, inicjowanie nowych
rozwiązań należy do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie. W lokalnym
systemie działań w zakresie wsparcia rodziny należy wziąć pod uwagę uczestnictwo różnych
podmiotów i instytucji. W działaniach profilaktycznych na rzecz rodzin wychowujących
dzieci należy szczególną rolę przypisać organizacjom pozarządowym oraz kościelnym. Tak
rozumiany program stanowi pełne i kompleksowe ujęcie wsparcia rodziny w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1) Rodzina zastępcza:
a) spokrewniona – tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku
małżeńskim, będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,
b) niezawodowa – tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku
małżeńskim, niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,
c) zawodowa – w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
i zawodowa specjalistyczna.
2) Rodzinny dom dziecka.
3) Rodziny pomocowe – to forma pomocy dla rodzin zastępczych realizowana
w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę
zastępczą, na wniosek rodziny.
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Kolejnym elementem systemu wspierania rodziny zagrożonej wykluczeniem jest
system stypendialny dla uczniów oraz system świadczeń rodzinnych. Pomoc materialna jest
udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia
pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia,
a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Świadczeniami pomocy materialnej
o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość
dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie
może być większa niż kwota 456,00 zł. Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych
i niepublicznych, wychowankom ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego i nauki oraz słuchaczom niepublicznych kolegiów
nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 24 roku życia. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż
miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy
kolegiów nauczycielskich – na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.
Podstawą do ubiegania się o zasiłek szkolny jest przejściowo trudna sytuacja
materialna z powodu wystąpienia zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie tego zasiłku.
W roku 2014 stypendia szkolne zostały wypłacone rodzinom uczniów zamieszkujących
teren Gminy Luzino 1387 razy, co stanowi niemal taką samą liczbę, jak w roku 2013 i o 135
większą niż w roku 2012. Najwięcej stypendiów otrzymywali uczniowie szkół podstawowych
(779), uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia było ponad
połowę mniej (odpowiednio 309 i 299 wypłaconych stypendiów). Zasiłków szkolnych
przyznawano znacznie mniej – w roku 2014 wypłacono ich 12, ponad trzykrotnie mniej niż
w poprzednich dwóch latach, gdy było ich 45 rocznie. Zauważa się spadek łącznej kwoty
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przeznaczanej na stypendia i zasiłki szkolne – w roku 2012 wynosiła ona ponad 410 tys.
złotych, w 2013 – 335 tys. zł, a w 2014 – 225 tys. zł.
Tabela 14. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w Gminie Luzino w latach 2012-2014
Rok

2012

2013

2014

Kwoty wydatkowane na stypendia i zasiłki szkolne (w zł)
Kwota wypłacona

410.675,00

335.000,00

225.000,00

 w tym dotacja

328.541,00

268.000,00

180.000,00

82.134,00

67.000,00

45.000,00

1252

1386

1387

 w tym uczniom szkół podstawowych

673

764

779

 w tym w uczniom gimnazjum

307

311

309

 w tym w uczniom szkół ponadgimnazjalnych

272

311

299

45

45

12

 w tym środki własne (20%)
Stypendia szkolne
Łączna liczba wypłacanych stypendiów szkolnych

Zasiłki szkolne
Liczba wypłacanych zasiłków szkolnych
Łączna kwota wydatkowana na zasiłki szkolne (w zł)
Źródło: Urząd Gminy w Luzinie.

4.3.3.

20.440,00

4.525,00

5.135,00

ASYSTENTURA RODZINNA

Województwo pomorskie aktywnie wprowadza rolę asystenta rodziny jako narzędzia
usprawniającego system wsparcia rodziny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, wychodząc na przeciw potrzebom
lokalnym, od roku 2013 realizuje świadczenie usług asystenta rodziny. W 2012 funkcję
tę pełniły dwie osoby w ramach jednego etatu, a asystentura ustanowiona była dla 17 rodzin,
w roku 2014 była to jedna osoba pracująca w oparciu o umowę zlecenie, a asystentura
rodzinna objęła 18 rodzin.
Tabela 15. Asystentura rodzinna w Gminie Luzino w latach 2013-2014
Rok

2013

2014

Liczba asystentów rodzinnych w gminie

2

1

Liczba rodzin objętych asystenturą rodzinną

17

18
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Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie za lata 2012, 2013,
2014.

4.4.

OCHRONA ZDROWIA

Społeczność

lokalna

zamieszkująca

teren

Gminy

Luzino

posiada

dostęp

do podstawowej opieki zdrowotnej, którą sprawuje w głównej mierze Ośrodek Zdrowia
w Luzinie przy ulicy Młyńskiej 7, a także filia Ośrodka Zdrowia w Kębłowie przy ulicy
Okrężnej 2.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Luzinie powstał
na podstawie wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę
Pomorskiego z dnia 20.02.2002 pod numerem 22-00737 na miejsce Gminnego Ośrodka
Zdrowia. Pierwsi pacjenci przyjęci zostali w kwietniu 2002 roku. Stałe podnoszenie
kwalifikacji personelu poprzez udział w szkoleniach i konferencjach w połączeniu
z nowoczesnym wyposażeniem placówki umożliwiają Ośrodkowi skuteczne i nowoczesne
leczenie. Ośrodek umożliwia pacjentom rejestrację osobistą, telefoniczną oraz internetową,
co jest dużym ułatwieniem dla mieszkańców gminy. Kadrę medyczną stanowi zespół lekarzy,
pielęgniarek, położnych oraz personel poradni rehabilitacyjnej. W Ośrodku znajdują się
następujące poradnie23:
1) Poradnia medycyny rodzinnej, w tym ogólna i dziecięca,
2) Poradnia dzieci zdrowych wraz z punktem szczepień,
3) Gabinet zabiegowy,
4) Poradnie specjalistyczne:
a) Poradnia Ginekologiczno-położnicza,
b) Poradnia medycyny pracy,
c) Poradnia Neurologiczna,
d) Poradnia Okulistyczna – na zasadach komercyjnych,
e) Poradnia Rehabilitacyjna (pracownia fizjoterapii)
f) Poradnia Ortopedyczna – na zasadach komercyjnych,

23

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Luzinie (http://osrodekzdrowia-luzino.pl/).
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g) Poradnia Laryngologiczna – na zasadach komercyjnych,
5) Gabinety medycyny szkolnej, w których pracują pielęgniarki środowiskowe:
a) w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego przy ul. Szkolnej 13,
b) w Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie przy
ulicy Mickiewicza 22.

4.5.

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja
stosowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) przyjmuje, że do osób
niepełnosprawnych zaliczają się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,
umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w interakcji z różnymi barierami może
ograniczać ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach
z innymi obywatelami.
W Polsce stosowane są co najmniej dwie definicje dotyczące osób niepełnosprawnych.
Pierwsza to definicja wynikająca z przepisów prawa i dotycząca prawnej podstawy
kwalifikacji do grupy osób niepełnosprawnych. Natomiast druga, dużo szersza stosowana jest
w statystyce GUS. Definicja statystyczna ujmuje bowiem nie tylko osoby niepełnosprawne
prawnie, ale również osoby, które co prawda orzeczenia o niepełnosprawności nie posiadają,
lecz

deklarują,

że

mają

ograniczenia

w

wykonywaniu

wybranych

czynności

(tzw. niepełnosprawność biologiczna).
Używane przez statystykę publiczną narzędzia badawcze (2 niezależne pytania
dotyczące niepełnosprawności prawnej i biologicznej) pozwalają na prezentację danych
o zbiorowości osób niepełnosprawnych w rozbiciu na trzy podstawowe grupy, tj. osoby
niepełnosprawne jednocześnie i prawnie i biologicznie, niepełnosprawne tylko prawnie oraz
niepełnosprawne tylko biologicznie. W tym miejscu należy podkreślić, że w Polsce
niepełnosprawność prawna była i jest orzekana przez różne instytucje i dla różnych celów.
W ramach obowiązujących uregulowań prawnych obecnie obowiązują dwa rodzaje
orzecznictwa (regulowane odrębnymi ustawami), prowadzone przez różne instytucje, tj. dla
celów rentowych – orzecznictwo rentowe prowadzone przez ZUS i KRUS (Kasa Rolniczego
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Ubezpieczenia Społecznego) oraz dla celów pozarentowych – orzecznictwo prowadzone
przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności24. Na mocy prawa, posiadanie
aktualnego orzeczenia wydanego przez ww. organy kwalifikuje daną osobę do grupy
niepełnosprawnych prawnie i daje podstawę do ubiegania się i korzystania ze specjalnej
pomocy, ułatwień czy przywilejów, jakie przysługują tej zbiorowości (np. renta z tytułu
niezdolności do pracy, zasiłek pielęgnacyjny, turnusy rehabilitacyjne, zniżka na przejazdy).
Niepełnosprawność biologiczna natomiast informuje jedynie o subiektywnej deklaracji osoby,
że ma ograniczoną zdolność wykonywania wyspecyfikowanych czynności.
Specyfikacja

czynności

stanowiąca

kryterium

wyodrębnienia

populacji

osób

niepełnosprawnych biologicznie uległa istotnym zmianom z powodu zastąpienia krajowego
narzędzia badawczego przez rekomendowany standard europejski25.
Liczbę osób niepełnosprawnych w Polsce z podziałem na powiaty można poznać
na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku.
Wyjaśnienia wymaga fakt, iż Główny Urząd Statystyczny nie prowadzi statystyk
informujących o liczbie osób niepełnosprawnych w rozbiciu na poszczególne gminy
wchodzące w skład powiatu. Z tego powodu nie poddaje się szczegółowej analizie liczby
osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Luzino, lecz przedmiotową
analizę ogranicza do powiatu wejherowskiego.
Wyniki NSP wykazały, że liczba osób, które zadeklarowały ograniczenie zdolności do
wykonywania zwykłych czynności podstawowych dla swojego wieku i/lub posiadały ważne
orzeczenie kwalifikujące je do zaliczenia do zbiorowości osób niepełnosprawnych wynosiła
4.697.048, co stanowiło 12,2% ludności kraju. W powiecie wejherowskim natomiast liczba ta
wynosiła 23.386, stanowiąc 11,7% mieszkańców powiatu, tj. nieco mniejszy odsetek niż
średnia krajowa. Niepełnosprawni prawnie liczyli w kraju 3.131.456 osób, tj. 8,1%
mieszkańców, a w powiecie 16.572, tj. 8,3% mieszkańców. Osoby niepełnosprawne tylko
biologicznie natomiast stanowiły w Polsce liczbę 1.565.591, czyli 4,1% mieszkańców,
a w powiecie wejherowskim 6.814 osób, czyli 3,4% mieszkańców. Stwierdzić zatem należy,
że choć osób niepełnosprawnych prawnie w powiecie wejherowskim jest podobny odsetek,

24

Mieszkańców powiatu wejherowskiego, a tym samym gminy Luzino obsługuje Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności mający siedzibę w Wejherowie.
25
Główny Urząd statystyczny (http://www.stat.gov.pl/gus/5840_658_PLK_HTML.htm).
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co w skali kraju, to osób niepełnosprawnych tylko biologicznie – jest mniej niż wynosi
średnia ogólnopolska.
Analiza struktury niepełnosprawnych ze względu na płeć wskazuje, iż nieznacznie
większą grupę niepełnosprawnych tworzyły kobiety – ich liczba w powiecie wejherowskim
wynosiła 12.358, podczas gdy liczba niepełnosprawnych mężczyzn – 11.028.
Tabela 16. Liczba osób niepełnosprawnych w roku 2011

Jednostka
terytorialna

osoby niepełnosprawne
razem

mężczyźni

kobiety

Polska

4697048 2166911 2530136 3131456 1546929 1584527 1565591

619983

945609

Woj.
pomorskie

284499

84909

34243

50664

6814

2854

3960

131919

kobiety

152580

ogółem

199590

mężczyźni

osoby niepełnosprawne tylko
biologicznie
ogółem

ogółem

mężczyźni

osoby niepełnosprawne
prawnie

97675

kobiety

101916

Powiat
23386
11028
12358
16572
8174
8398
wejherowski
Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Narodowy Spis Powszechny 2011.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż w związku z dobrowolnym charakterem pytań
dotyczących niepełnosprawności, blisko 1,5 mln respondentów w całej Polsce odmówiło
udzielenia odpowiedzi. Można przypuszczać, że w tej zbiorowości znajdują się osoby
niepełnosprawne, które mogą posiadać udokumentowane orzeczenie, jednak nie chciały
udzielić odpowiedzi na pytania formularza w części dotyczącej niepełnosprawności. Również
braki danych mogą rzutować na uzyskaną w spisie strukturę osób niepełnosprawnych. Bardzo
liczną grupą ludności, o której nie zebrano bardziej szczegółowych danych (również w innych
obszarach tematycznych) są przede wszystkim osoby przebywające za granicą 12 miesięcy
lub dłużej.
Sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy ukazują Badania Aktywności
Ekonomicznej Ludności BAEL, których wyniki nie są jednak miarodajne dla obszarów
mniejszych niż województwo, pozwalają jednak unaocznić istotne trendy. Ich wyniki
wskazują na znaczną poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w ciągu
ostatnich lat, na którą niewątpliwy wpływ miało duże zainteresowanie pracodawców
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, które wynikało z otrzymywanego przez nich
wsparcia. Począwszy od roku 2007 do roku 2014 w Polsce liczba osób niepełnosprawnych
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w wieku produkcyjnym, które podejmowały zatrudnienie wzrosła z 18,3% do 21,3%, podczas
gdy w województwie pomorskim z 12,8% do 23,8%, co oznacza o wiele szybszy przyrost
odsetka osób niepełnosprawnych podejmujących zatrudnienie.
Tabela 17. Rynek pracy osób niepełnosprawnych w Polsce
Jednostka
terytorialna

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

19,6%

20,0%

20,4%

20,7%

21,4%

20,9%

21,3%

12,8%
17,3%
18,8%
20,5%
20,2%
21,3%
Woj. pomorskie
Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

21,1%

23,8%

Polska

4.6.

2007
18,3%

STAROŚĆ

JAKO

WYZWANIE

DLA

SAMORZĄDU

LOKALNEGO
W rozdziale poświęconym sytuacji demograficznej Gminy Luzino wskazano
na problem starzenia się społeczeństwa gminy. Zjawisko to potwierdzają dane dotyczące
struktury ludności ze względu na ekonomiczne grupy wieku – osoby w wieku
poprodukcyjnym stanowią najszybciej zwiększającą się kategorię mieszkańców gminy,
a prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że do roku 2045 ich liczba zwiększy
się ponad dwukrotnie przy pozostającej na niemal tym samym poziomie liczbie osób w wieku
przedprodukcyjnym i nieznacznemu wzrostowi liczby osób w wieku produkcyjnym26.
Trudno oszacować dokładnie, ile osób starszych otrzymuje pomoc w ramach działań
GOPS w Luzinie. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż liczba osób w wieku poprodukcyjnym
w gminie wzrasta szybciej niż liczba osób w innych kategoriach wiekowych, można z całą
pewnością wskazywać, iż problem starzenia się społeczeństwa będzie przybierał na sile.
Obecnie na terenie gminy Luzino nie funkcjonuje żaden Zakład OpiekuńczoLeczniczy. Najbliższy znajduje się w Wejherowie przy ul. Dr Jagalskiego 10. Na terenie
gminy usytuowany jest natomiast prywatny Dom Opieki pod wezwaniem św. Alberta Janina
Herbas. Znajduje się on w Kochanowie i liczy 20 miejsc.
26

Szersze omówienie zagadnienia wraz z tabelami oraz wykresami dotyczącymi sytuacji demograficznej gminy
znajduje się w rozdziale 4.2.
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Ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa związana jest konieczność kierowania
i umieszczania niektórych osób – mieszkańców gminy, na ich wniosek, w Domach Pomocy
Społecznej. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku osób samotnych, bądź
w rodzinie,

długotrwale

chorych,

w

cierpiących

tym

na

zaburzenia

psychiczne,

wymagających całodobowej, profesjonalnej pomocy i opieki osób drugich. W poprzednim
roku w tego typu jednostkach przebywało 13 mieszkańców gminy Luzino, co skutkowało
wydatkami na kwotę ponad 346 tys. złotych. W latach 2012-2013 kwota ta była o ponad
100 tys. złotych niższa w związku z faktem, że w Domach Pomocy Społecznej przebywało
tylko 9 mieszkańców gminy.
Tabela 18. Pobyt mieszkańców gminy Luzino w Domach Pomocy Społecznej w latach 2012-2014
Rok

2012

2013

2014

9

9

13

209.638,00

222.320,58

346.785,61

Liczba osób przebywających w Domach Pomocy
Społecznej
Wydatki ogółem w zł z tego tytułu

Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie za lata 2012, 2013,
2014.

Wraz z wydłużającym się przeciętnym trwaniem życia, wyjazdami osób młodych czy
ograniczaniem

zachowań

prokreacyjnych

w

gminie

przybywać

będzie

starszych

mieszkańców. Będą oni potrzebowali specjalnej oferty w zakresie usług opiekuńczych
i zdrowotnych, ale także kulturalnych czy rekreacyjnych.
Podjęte przez rząd działania polegające na zmianie przepisów ustawy o świadczeniach
rodzinnych dają nadzieję, że w perspektywie czasu opiekę nad osobami starszymi
i niepełnosprawnymi w znacznej części przejmą ich rodziny. Świadczeniem, które
przysługuje osobie sprawującej opiekę, niepodejmującej lub rezygnującej z pracy zarobkowej,
na której – zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ciąży obowiązek
alimentacyjny, jest specjalny zasiłek opiekuńczy. W roku bieżącym Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej wypłaca takie świadczenie na rzecz 19 osób w kwocie po 520 zł miesięcznie
i odnotowuje stały wzrost zainteresowania w tym przedmiocie. W roku 2014 prawo do tych
świadczeń przysługiwało jedynie 12 osobom, a w roku 2013 – 10 osobom.
Opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego można stwierdzić, że liczba
osób w wieku poprodukcyjnym (pow. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) na terenie
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gminy Luzino w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła o 42% – z 1081 osób w roku 2005 do
1540 osób w roku 2014. Jest to oczywiście związane z ogólnym wzrostem liczby ludności
na terenie gminy (opisanym szerzej w rozdziale 4.2), należy jednak zwrócić uwagę, iż liczba
ludności w wieku poprodukcyjnym wzrasta znacznie szybciej niż ogólna liczba ludności –
osoby w tym przedziale wiekowym w roku 2005 stanowiły 8,5% wszystkich mieszkańców,
a w roku 2014 już 10,2%. Podobnie przedstawia się analiza wskaźnika obciążenia
demograficznego na terenie gminy – na każde 100 osób w wieku produkcyjnym w roku 2005
przypadało 14,2 osób w wieku poprodukcyjnym, podczas gdy w roku 2014 wskaźnik ten
wyniósł już 16,3.
Tabela 19. Dane statystyczne dotyczące osób w wieku poprodukcyjnym na terenie w gminy Luzino
w latach 2005-2014
Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ludność w wieku
1081 1119 1171 1202 1249 1301 1351
poprodukcyjnym
Udział ludności w wieku
8,5% 8,6% 8,8% 8,8% 9,0% 9,2% 9,3%
poprodukcyjnym w %
ludności ogółem
Wskaźnik obciążenia
demograficznego - ludność
14,2
14,2
14,4
14,4
14,6
14,8
15,0
w wieku poprodukcyjnym
na 100 osób w wieku
produkcyjnym
Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

4.7.

2012

2013

2014

1402

1480

1540

9,6%

9,9%

10,2%

15,3

15,9

16,3

BEZDOMNOŚĆ I ZASOBY MIESZKANIOWE

Bezdomność określa się jako względnie trwałą sytuację człowieka nieposiadającego
miejsca spełniającego warunki mieszkalne, w którym mógłby stale i bez ograniczeń
przebywać, ani aktualnej możliwości lub chęci uzyskania takiego miejsca. Kategoria
bezdomnych jest efektem niewłaściwej realizacji mieszkalnictwa, będącego funkcją socjalną
państwa. Bezdomność może być również efektem dobrowolnie podjętej decyzji o wyborze
takiego stylu życia, występowania patologii w rodzinie, jak również może być wynikiem
eksmisji, stanowiącej jedną z częstszych przyczyn bezdomności. Osobę bezdomną definiuje
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w pewien sposób art. 6. pkt. 8. ustawy z 12 marca 2004 r., jako „osobę niezamieszkującą
w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym
zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji
ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały
w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”. Oznacza to, iż w przypadku osoby
posiadającej zameldowanie na pobyt stały, ale z różnych przyczyn (przemoc domowa,
konflikty rodzinne, złe warunki techniczne lokalu) niezamieszkałą w tym lokalu mamy
również do czynienia ze zjawiskiem bezdomności.
Sama skala bezdomności w Polsce jest trudna do oszacowania, co wynika z dużej
mobilności takich osób oraz wspomnianego braku meldunku. W przybliżeniu liczbę
bezdomnych szacuje się w przedziale między 30 do nawet 300 tysięcy osób, z czego 30-40%
stanowi bezdomność „uliczną”, około 60% bezdomnych przebywa w placówkach, i ledwie
2-4% przebywa w mieszkaniach wspieranych. Wśród bezdomnych przeważają osoby starsze,
matki z nieletnimi dziećmi, pełne rodziny nieposiadające środków finansowych na opłacenie
czynszu, jak również osoby opuszczające zakłady karne. Większość bezdomnych żyje
w ubóstwie. Ze zjawiskiem bezdomności wiążą się również niekorzystne zjawiska, jak
przestępczość wśród bezdomnych, ich zły stan zdrowia, uzależnienia.
Problemy

mieszkaniowe

gminy

zajmują

ważne

miejsce

wśród

zadań

do

rozwiązywania, które znajdują się w gestii władz samorządowych. Obowiązkiem gminy jest
posiadanie zasobu socjalnego i zamiennego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
gospodarstw domowych o niskich dochodach. Ponadto po stronie samorządu spoczywa
obowiązek utrzymania posiadanego zasobu na odpowiednim poziomie technicznym,
funkcjonalnym i estetycznym.
Z przeprowadzonych analiz wynika, iż bezdomność nie jest znaczącym problemem
społecznym w Gminie Luzino. W roku 2013 zdiagnozowana została 1 osoba bezdomna,
skierowana w okresie zimowym do schroniska na terenie województwa pomorskiego,
natomiast w roku 2014 były 2 takie osoby. Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Luzinie dla ich zabezpieczenia wyniosły odpowiednio w 2013 r.
5.550 zł, natomiast w roku 2014 – 5.266 zł.
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4.8.

BEZROBOCIE I RYNEK PRACY

Zmiany gospodarcze i polityczne, jakie dokonały się w Polsce w latach 1989 i 1990
doprowadziły do tego, że Polska dołączyła do grupy krajów o gospodarce rynkowej,
co z kolei spowodowało ujawnienie się bezrobocia na szeroką skalę. Bezrobocie jest
zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy
i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.
Przez pojęcie bezrobotnego należy rozumieć osobę niezatrudnioną, nieprowadzącą
działalności gospodarczej i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do
podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Jest to szeroka
definicja. Definicję wąską stosują państwowe urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie),
mianowicie osobą bezrobotną w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy jest osoba poszukująca zatrudnienia, która:
1) ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia),
2) nie ukończyła 65 lat w przypadku kobiet i 67 lat w przypadku mężczyzn,
3) aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana
na szkolenie przez PUP,
4) jest zameldowana lub pozostaje w Polsce legalnie lub jej pobyt może zostać
zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE).
Zjawisko bezrobocia spowodowane jest brakiem równowagi pomiędzy podażą pracy
a popytem na pracę. W Polsce bezrobocie stało się kwestią społeczną. Świadczy o tym przede
wszystkim dynamika, skala i struktura tego zjawiska, jak i jego negatywne konsekwencje.
Brak pracy jest czynnikiem, który ma wpływ na zaspokojenie ważnych potrzeb społecznych
w różnych sferach życia. Prowadzi też do narastania kwestii społecznych, takich jak: kwestia
ubóstwa, edukacyjna, zdrowotna itd., których rozwiązania powinna podjąć się m. in. polityka
społeczna. Walka z bezrobociem jest możliwa przez kompleksowe działania w sferze
ekonomicznej mającej na celu wzrost gospodarczy i tworzenie nowych, trwałych miejsc
pracy. Zadania polityki społecznej w sferze walki z bezrobociem koncentrują się wokół
problemu ochrony pracowników przed utratą zatrudnienia m. in. przez ochronę prawną przed
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zwolnieniami grupowymi i indywidualnymi; ochronę egzystencji jednostki i rodziny
dotkniętej brakiem pracy oraz kreowanie zatrudnienia i pomoc w znalezieniu pracy.
Świadczenia społeczne dla bezrobotnych w Polsce są regulowane przez ustawę o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Powinny one zapewnić bezrobotnemu minimum
życiowe, ale także powinny zachęcać do podjęcia pracy.
Aby, choćby częściowo, przełamywać opisane wyżej bariery 1 lutego 2009 roku weszła
w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z Nr 6, poz. 33)27.
Ustawa ta ma na celu m. in. uporządkowanie wzajemnych relacji pomiędzy powiatowymi
urzędami pracy a ośrodkami pomocy społecznej. Zmieniony art. 50 ust. 2 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stwierdza: „Bezrobotnym, będącym w szczególnej
sytuacji na rynku pracy (są to bezrobotni do 25 roku życia, bezrobotni długotrwale, kobiety,
które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia,
bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez
wykształcenia średniego, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do
18 roku życia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli
zatrudnienia, bezrobotni niepełnosprawni), korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej,
powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu
upływu okresu jego pobierania: powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia
w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub na wniosek ośrodka pomocy
społecznej może skierować do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym
programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, o których mowa
w przepisach o pomocy społecznej lub uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia
socjalnego, o którym mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym”28.
Oznacza to, że dla „wspólnych klientów” urzędów pracy oraz ośrodków pomocy
społecznej przygotowano specjalne dwie możliwe ścieżki działań. Ścieżka pierwsza to

27

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z Nr 6, poz. 33 z późn. zm.).
28
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z Nr 6, poz. 33 z późn. zm.).
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samodzielne działanie powiatowego urzędu pracy, który powinien podjąć wobec takiej osoby
działanie aktywizacyjne. Ścieżka druga to nowo wprowadzona możliwość aktywizacji
bezrobotnych klientów pomocy społecznej, dająca ośrodkowi pomocy społecznej prawo do
zwrócenia się do powiatowego urzędu pracy o skierowanie osoby bezrobotnej do projektu
aktywizacyjnego (kontrakt socjalny, program) lub prac społecznie użytecznych. W przypadku
skierowania – na wniosek ośrodka pomocy społecznej – osoby bezrobotnej do projektów
o charakterze indywidualnym lub środowiskowym, powiatowy urząd pracy oraz ośrodek
pomocy społecznej są obowiązane informować się wzajemnie o planowanych działaniach
wobec bezrobotnych w trybie określonym w zawartym porozumieniu. Oznacza to,
że współpraca, która nastąpi w wyniku współdziałania powinna zostać określona
w specjalnym porozumieniu.
W Gminie Luzino do prac społecznie użytecznych kierowane są osoby bezrobotne bez
prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Na okoliczność realizacji
tego zadania corocznie, na wniosek Wójta Gminy Luzino, podpisywane jest porozumienie ze
Starostą Wejherowskim. W roku 2014 porozumienie takie podpisano 13.02.2014 r. Wcześniej
Uchwałą nr XXXVII/433/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. Rada Gminy Luzino na wniosek
Wójta Gminy Luzino przyjęła „Plan potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych na rok 2014”. Koszty realizacji przedmiotowego planu zabezpieczone
zostały w budżecie gminy na rok 2014 w dziale 852 „opieka społeczna”, gdzie na ten cel
zapisano kwotę 32.668 zł a same prace społecznie użyteczne realizowane były w okresie
od 3.03.2014 r. do 30.11.2014 r.
Strony porozumienia zobowiązały się:
1) Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie do skierowania 25 osób uprawnionych –
wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie i refundacji ze
środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane
prace społecznie użyteczne w wysokości 60 % minimalnej wysokości świadczenia
przysługującemu uczestnikowi,
2) Wójt Gminy Luzino do zapewnienia i zorganizowania miejsc pracy dla 25 osób
uprawnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Luzino i zabezpieczenia kwoty
40% minimalnej wysokości świadczenia przysługującemu uczestnikowi.
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Celem organizacji przedmiotowych prac było w szczególności aktywizowanie osób
bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. W związku z tym
uczestnik prac rezygnujący z ich wykonywania bez uzasadnienia traci status osoby
bezrobotnej i prawo do ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu. Traci także prawo do
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
osoba uczestnicząca w pracach społecznie użytecznych, mogła tygodniowo wykonywać
przypisaną jej pracę w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo i do 40 godzin
miesięcznie. W roku 2014 maksymalna kwota świadczenia przysługująca uczestnikowi za
wykonywanie 1 godz. prac społecznie użytecznych wyniosła 8,10 zł. Za wykonanie tychże
prac w maksymalnym wymiarze 40 godzin miesięcznie uczestnik otrzymywał świadczenie
w wysokości 324,00. Prace wykonywane były w jednostkach organizacyjnych gminy, w tym:
5 Szkołach Podstawowych, Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, Gminnym Przedszkolu
Publicznym oraz Urzędzie Gminy Luzino i miały charakter prac porządkowych.
Liczba osób, które uczestniczyły w pracach społecznie użytecznych w gminie rosła
z roku na rok z 14 w roku 2012, poprzez 15 w roku 2013 do 32 w roku 2014. Kwota
przeznaczana z budżetu gminy na ten cel w ciągu ostatnich trzech lat również znacząco
wzrosła z 21.064 zł w 2012 do 27.790 zł w roku 2014.
Tabela 20. Prace społecznie użyteczne w Gminie Luzino w latach 2012-2014
Rok

2012

2013

2014

Liczba osób w programie

24

25

32

Wydatki gminy na ten cel

21.064,00

27.250,84

27.790,72

Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie za lata 2012, 2013,
2014.

Analizując dane Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, należy zauważyć,
że liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Luzino w stosunku do wszystkich jej
mieszkańców wynosi 3,60%, a tym samym jest piątą najniższą spośród gmin powiatu. Plasuje
to gminę Luzino w środku stawki, jeśli chodzi o wskaźniki bezrobocia. Najwyższym
charakteryzuje się gmina Choczewo (4,73%), a najniższym gmina Szemud (2,55%).
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Tabela 21. Wskaźniki bezrobocia w gminach powiatu wejherowskiego w II kwartale 2015 roku
Liczba bezrobotnych
Miasta i gminy
ogółem

kobiet

mężczyzn

Liczba
bezrobotnych
w stosunku do liczby
mieszkańców

Miasto Reda

800

530

270

3,50%

Miasto Rumia

1244

732

512

2,67%

Miasto Wejherowo

1903

1 151

752

3,94%

Gmina Choczewo

272

145

127

4,73%

Gmina Gniewino

287

177

110

3,87%

Gmina Linia

174

110

64

2,79%

Gmina Luzino

532

330

202

3,60%

Gmina Łęczyce

499

313

186

4,21%

Gmina Szemud

414

232

182

2,55%

Gmina Wejherowo

865

534

331

3,77%

4 254

2736

3,44%

6990
Powiat wejherowski
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie.

Dane dotyczące liczby osób bezrobotnych z gminy Luzino za lata 2012-2014 wskazują,
że w tym okresie liczba osób bezrobotnych, poza pewnymi fluktuacjami, pozostawała na tym
samym poziomie. Najwyższą odnotowano w pierwszym kwartale 2013 roku (822 osoby),
a najniższą w III kwartale 2014 roku (629 osób). Wyliczona i zaznaczona na wykresie
wielomianowa linia trendu, która zawiera prognozę na kolejny rok, sugeruje, że najwyższe
wskaźniki bezrobocia dotyczyły lat poprzednich, a obecnie liczba osób bezrobotnych zaczyna
się zmniejszać i prawdopodobnie w kolejnych latach ulegnie jeszcze większemu
zmniejszeniu. Zmniejszanie się liczby bezrobotnych w kolejnych kwartałach szybciej
następuje w przypadku mężczyzn niż kobiet.
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Wykres 6. Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy Luzino na przestrzeni lat 2012-2014 z oznaczoną
wielomianową linią trendu oraz prognozą na rok 2015
Liczba bezrobotnych
w tym kobiet
w tym mężczyzn
Wielob. (Liczba bezrobotnych)
Wielob. (w tym kobiet)

900
822
800

747
706
671

700

713

683

726

718

743

719
634

629

600
500

440
398

394

452

406

400

415

417

298

309

435

451

441
387

390

247

239

370
308

300

277

277

307

283

302
268

200
100
0
I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie.

Stopa bezrobocia rejestrowanego obliczana na podstawie danych powiatowych
urzędów pracy wskazuje na gorszą sytuację w regionie obejmującym gminę Luzino. Stopa
bezrobocia rejestrowanego w Polsce w 2014 roku wynosiła 11,5%, przy nieznacznie niższej
wartości dla województwa pomorskiego (11,3%). W przypadku powiatu wejherowskiego
odnotowano stopę bezrobocia w wysokości 14,6%, tj. wyższą o 3,1 punktów procentowych
w stosunku do wartości ogólnopolskiej.
Tabela 22. Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2010-2014
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

Polska

12,4

12,5

13,4

13,4

11,5

Woj. pomorskie

12,3

12,5

13,4

13,2

11,3
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15,1
15,1
Powiat wejherowski
Źródło: Główny Urząd Statystyczny / Bank Danych Lokalnych.

16,4

15,7

14,6

Stopa bezrobocia rejestrowanego w statystyce publicznej obliczana jest jedynie dla
poziomu powiatu. Dla poziomu gminy dostępne są natomiast dane dotyczące udziału
bezrobotnych zarejestrowanych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Wskaźnik
ten dla gminy Luzino w roku 2014 był niemal identyczny, jak wskaźnik ogólnopolski,
a w poprzednich latach był każdorazowo niższy. Podobnie, każdorazowo niższy od
wskaźnika ogólnopolskiego jest wskaźnik dla powiatu wejherowskiego.
Tabela 23. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w latach
2008-2014 w gminie Luzino na tle powiatu, województwa oraz kraju
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ogółem
Polska

6,0

7,7

7,9

8,0

8,7

8,8

7,5

Woj. pomorskie

4,7

7,0

7,1

7,3

7,8

7,8

6,7

Powiat wejherowski

3,3

5,9

6,6

6,5

7,2

6,9

6,4

Gmina Luzino

3,0

6,2

7,4

7,0

8,2

7,7

7,6

mężczyźni
Polska

5,0

7,2

7,2

7,1

8,0

8,2

6,9

Woj. pomorskie

3,5

6,4

6,4

6,0

6,7

6,7

5,6

Powiat wejherowski

2,0

5,5

6,0

5,0

5,9

5,6

5,0

Gmina Luzino

1,9

5,7

6,3

5,0

6,4

5,8

5,4

kobiety
Polska

7,0

8,2

8,6

9,0

9,4

9,5

8,2

Woj. pomorskie

6,1

7,6

7,9

8,7

9,0

9,1

7,9

Powiat wejherowski

4,8

6,3

7,2

8,0

8,7

8,4

7,9

9,3

10,1

9,8

10,0

4,3
6,8
8,6
Gmina Luzino
Źródło: Główny Urząd Statystyczny / Bank Danych Lokalnych.

Analizując dane Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, można stwierdzić,
że jedną z dominujących grup osób bezrobotnych na terenie Gminy Luzino jest grupa osób
długotrwale bezrobotnych (powyżej 24 miesięcy) – w powiecie wejherowskim stanowią one
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50,7% wszystkich bezrobotnych29. Wskazane jest objęcie ich zindywidualizowaną pomocą,
ukierunkowaną na zmianę postaw. Osoby długotrwale bezrobotne, ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet, wymagają szczególnie zintensyfikowanych działań w kierunku
aktywizacji zawodowej, umożliwiającej im powrót na rynek pracy przy wykorzystaniu
możliwych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy. Biorąc pod uwagę powyższe
okoliczności w budowaniu Strategii priorytetowo traktowane będą działania ukierunkowane
na zapobieganie długotrwałemu bezrobociu.
Problem bezrobocia jest zjawiskiem dotykającym szerokie kręgi społeczne. Straty
i skutki społeczne, które powoduje, są trudne do oszacowania. Niewątpliwie długotrwałe
pozostawanie bez zatrudnienia ogranicza szanse na podjęcie pracy, przyczynia się do
ubożenia społeczeństwa, a nawet prowadzi do wykluczenia społecznego.
W związku z faktem, że stopa bezrobocia w powiecie wejherowskim przekraczała
średnią krajową, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu stanowiły podstawowe
narzędzie motywacji oraz aktywizacji na rzecz powrotu na rynek pracy. Wysoki wskaźnik
bezrobocia sprawił, że Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie podejmował wzmożone
działania w stosunku do bezrobotnych, którzy znajdowali się w grupach szczególnego ryzyka.

4.9.

UZALEŻNIENIA I PRZEMOC W RODZINIE

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie
skierowane przeciwko członkom rodziny naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące
cierpienie i szkody. Osoby przebywające w domach, w których dochodzi do przemocy
doznają zaburzeń funkcjonowania we wszystkich sferach życia: fizycznej, emocjonalnej,
psychicznej

i

społecznej.

Literatura

fachowa

pokazuje

silny

związek

pomiędzy

wychowywaniem się dzieci w rodzinach z przemocą i skłonnościami do zachowań
agresywnych w ich dorosłym życiu. Dzieci z takich rodzin czują ciągły strach i napięcie, żyją
w chaosie emocjonalnym (odczuwają zarówno miłość, jak i nienawiść do rodziców),

29

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie – Statystyka lokalna.
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY LUZINO NA LATA 2016 -2022

Id: 1FF84A60-18C5-4231-A423-90BD8306F475. Projekt

66

Strona 67

odczuwają bezradność i brak zaufania do innych osób, często mają kłopoty w szkole,
rozwijają się gorzej niż ich rówieśnicy, doznają poważnych urazów fizycznych30.
Do zadań własnych gminy należy między innymi tworzenie gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie,
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo
do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają
obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw
i wolności, a także w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
działając na podstawie przepisu ustawy przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie31, Uchwałą
nr XVIII/190/2012 Rada Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. uchwaliła 3-letni Gminny
program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w Gminie Luzino na lata 2012-2014. Dwa lata później Uchwała nr XLV/508/2014 Rady
Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. zmieniła ww. uchwałę wydłużając okres
realizacji Programu na lata 2012-2017.
Celem głównym programu jest usystematyzowanie działań odpowiednich służb
na terenie Gminy Luzino w przedmiocie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także
określenie zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób
stosujących przemoc na terenie Gminy Luzino. Ustalono przy tym następujące cele
szczegółowe:

30
31

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
art. 6 ust. 2 pkt 1 (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
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1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie,
2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i ich dostępności do
profesjonalnej pomocy,
3) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie,
4) zmiana postawy mieszkańców wobec zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania
informacyjno-edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych
kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
Aby zrealizować przyjęte w programie i opisane wyżej cele Program zakłada realizację
następujących zadań:
1) Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Luzino
powołany uchwałą Nr IX/77/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 r.,
realizuje zadania określone w przedmiotowej uchwale i niniejszym programie, w tym
w szczególności procedurę „Niebieskie Karty”.
2) Osobie

dotkniętej

przemocą

w

rodzinie

udziela

się

bezpłatnej

pomocy,

w szczególności w formie:
a) poradnictwa medycznego polegającego w szczególności na uprawnieniu do
uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn
i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, a także
poradnictwa psychologicznego i prawnego,
b) interwencji kryzysowej i wsparcia poprzez zapewnienie bezpiecznego
schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie,
c) pomocy w uzyskaniu mieszkania w sytuacji, gdy osoba dotknięta przemocą
w rodzinie nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą
przemocy lokalu,
d) przysługujących świadczeń określonych ustawą o pomocy społecznej
z zachowaniem wszelkich zasad w niej określonych.
3) Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:
a) uprawnione instytucje i organy stosują przewidziane w ustawie środki mające
na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi;
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w szczególności osoba dotknięta przemocą może żądać aby sąd zobowiązał
sprawcę przemocy do opuszczenia mieszkania,
b) podejmuje się działania motywujące do udziału w programach oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych.
Zadania te mają charakter działań stale, corocznie realizowanych w latach, na które Program
został uchwalony. Ich realizacja opiera się na działaniach różnych instytucji – Gmina Luzino
dysponuje zasobami instytucjonalnymi, których działalność ma istotne znaczenie w realizacji
niniejszego Programu. Do instytucji tych należą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Luzinie, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Luzinie, Posterunek Policji w Luzinie, placówki
oświatowe i organizacje pozarządowe. Przewiduje się, że realizacja przez nie opisanych
wyżej celów przyczyni się do takich efektów, jak:
1) zintegrowanie i skoordynowanie działań odpowiednich jednostek, podmiotów
i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2) zwiększenie bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą,
3) spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie,
4) wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom i sprawcom przemocy
w rodzinie,
5) zmiana postaw społeczeństwa, jego wiedzy i wrażliwości wobec przemocy w rodzinie.
Źródłem finansowania działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Gminie Luzino są środki własne gminy oraz środki z dotacji budżetu państwa na
finansowe wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 8 pkt 7 lit. a ustawy). Środki
finansowe na realizację programu w każdym roku planowane są w budżecie gminy, a ich ilość
jest wystarczająca.

4.9.1.

UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród
czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Większe ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu
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i nadciśnienie tętnicze. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem
alkoholu.
Komisja Europejska w raporcie „Stan zdrowia w Unii Europejskiej” uznaje alkoholizm
za ważny determinant stanu zdrowia obywateli Wspólnoty. W dokumencie wskazuje się na
silną korelację pomiędzy ilością wypadków drogowych, a spożywaniem alkoholu. Ilość
alkoholików w populacji wpływa również na poziom zabójstw i samobójstw32.
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie
śmiertelną. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowania narastania jej
objawów i szkód zdrowotnych z nią związanych. W świetle nowoczesnej wiedzy uzależnienie
od

alkoholu

jest

chorobą

wieloczynnikową,

bio-psycho-społeczną,

uszkadzającą

funkcjonowanie człowieka w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej.
Szukanie coraz to nowszych sposobów ułatwiających rozwiązywanie życiowych
problemów oraz rozładowywania napięcia doprowadziło do „rozpowszechniania się"
uzależnień, głównie od alkoholi i narkotyków, coraz też częściej pojawiają się
w społeczeństwie polskim obok uzależnień od substancji psychoaktywnych także
uzależnienia od tzw. czynników behawioralnych, m.in. są to uzależnienia od hazardu,
Internetu, czy gier komputerowych.
Osoby nadużywające alkoholu bez klinicznych objawów uzależnienia tworzą
w Polsce populację między 2-3 mln osób. Uzależnienie od alkoholu jako zespół objawów
klinicznych (choroba) obejmuje natomiast populację 600-800 tysięcy osób w Polsce.
Powoduje ono różnorodne szkody:
1) Osoby uzależnione a praca i sytuacja społeczno-ekonomiczna:
a) Osoby uzależnione na skutek postępującej degradacji psychofizycznej tracą
zdolność

do

efektywnego

funkcjonowania

w

rolach

społecznych

i zawodowych, tracą posiadane miejsca pracy i mają ograniczone zdolności
do skutecznego poszukiwania zatrudnienia. Proces ten w istotny sposób
wpływa na rozmiary zjawiska bezrobocia i ubóstwa. W części przypadków

32

„The health status in European Union”, European Commision, Luxembourg, Office for Official Publications
of the European Communities, 2003; http://europa.eu.int/comm/health/ph_information/documents/
health_status_en.pdf.
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prowadzi to do radykalnego zrywania więzów z najbliższym otoczeniem,
utraty podstawowych źródeł wsparcia, a także bezdomności.
2) Osoby uzależnione a rodzina:
a) Zachowanie osób uzależnionych często nacechowane przemocą, agresją,
zaniedbywaniem podstawowych obowiązków rodzinnych przyczynia się do
destrukcji życia ich rodzin obejmującej zjawisko pauperyzacji, zaburzeń
zdrowia somatycznego i psychicznego oraz stygmatyzacji społecznej.
3) Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) i inne problemy zdrowotne:
a) Nadużywanie alkoholu przez uzależnione kobiety ciężarne często
powoduje organiczne uszkodzenia w okresie prenatalnym, których
skutkiem jest upośledzenie umysłowe i opóźnienia rozwojowe o różnym
stopniu ciężkości. Skutkują one w przyszłości niepełnosprawnością
społeczną i zawodową. Należy zwrócić również uwagę na podwyższoną
śmiertelność w populacji osób uzależnionych i jej wpływ na pogorszenie
warunków materialnych ich rodzin.
b) Zjawisko spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży jest trudne do
zdiagnozowania – często, choć nie są uzależnione, nie posiadają wiedzy
o szkodliwości tego zjawiska albo ją lekceważą.

Dorośli członkowie rodzin alkoholowych, tzn. takich, gdzie nadużywanie alkoholu
zaburza życie rodzinne stanowią w Polsce populację liczącą 1,5-2 mln osób.
1) Sytuacja ekonomiczna dorosłych członków rodzin alkoholowych:
a) Małżonkowie i najbliżsi osób uzależnionych często doświadczają
niedostatku materialnego z powodu utraty zdolności do pracy lub niskich
wynagrodzeń czy dużych wydatków na alkohol. Często również dochodzi
do marnotrawienia środków uzyskiwanych od pomocy społecznej.
2) Sytuacja psychospołeczna dorosłych członków rodzin alkoholowych:
a) Życie w chronicznym stresie i zagrożeniu przemocą w przypadku np. żon
alkoholików często prowadzi do znacznego obniżenia ich sprawności
psychofizycznej i do zaburzeń emocjonalnych. Przyczynia się to do
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obniżenia zdolności funkcjonowania na rynku pracy oraz do utraty lub
mniejszych możliwości zarobkowania33.
Mając na celu ograniczenie skali zjawiska (zarówno problemu nadużywania alkoholu,
jak i przemocy w rodzinie) oraz minimalizację szkód spowodowanych nadużywaniem
substancji psychoaktywnych, a także pomoc i wsparcie dla osób uzależnionych i ich rodzin,
realizowany

jest

Gminny

Program

Profilaktyki,

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino.
Określają one lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych
i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków.
Na realizację obu gminnych projektów w zeszłym roku wydatkowano kwotę
195.580,42 zł. Najwięcej wydatkowano w roku 2010 (195.580,42 zł), a w kolejnym roku
zmniejszono o jedną czwartą. Począwszy od roku 2012 kwota na te programy znów
systematycznie

rośnie.

Wydatki

na

realizację

Gminnego

Programu

Profilaktyki,

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii związane są z dochodami z tytułu na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
gminy, które od roku 2011 systematycznie rosną, a w roku 2014 wyniosły 196.948,00 zł.
Tabela 24. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i kwoty wydatkowane
na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Rok

Dochody z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie gminy

Łączna kwota wydatkowana na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
oraz
Gminnego
Programu
Przeciwdziałania Narkomanii

2010

168.055,22 zł

195.580,42 zł

2011

142.843,39 zł

148.088,50 zł

2012

160.747,51 zł

147.838,53 zł

2013

163.434,26 zł

172.643,57 zł

190.634,63 zł
196.948,00 zł
2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Luzino za lata 2010-2014.

33

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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W latach 2010-2014 Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (dalej też GKPRPA) corocznie odbywała od 10 do 14 spotkań, najwięcej
w roku 2011. Zespół ds. Leczenia w tych latach odbywał natomiast 2-6 spotkań rocznie,
najmniej w roku 2011, a najwięcej w 2014.
Tabela 25. Spotkania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Zespołu ds. Lecznictwa w latach 2010-2014
Rok

Liczba spotkań, jakie odbyła Gminna Komisja ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Liczba spotkań, jakie
Zespół ds. Lecznictwa

2010

12

4

2011

14

2

2012

13

3

2013

10

6

odbył

11
7
2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Luzino za lata 2010-2014.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych każdego
roku przyjmowała po kilkadziesiąt zgłoszeń o pomoc w leczeniu uzależnienia, najmniej
w roku 2012 (12), a najwięcej w 2014 (47). Począwszy od roku 2012 liczba przyjmowanych
zgłoszeń stale rośnie.
Komisja

każdego

roku

wzywała

również

kilkadziesiąt

osób

na

rozmowy

interwencyjno-motywujące (najwięcej w roku 2014 – 76 osób). Nie wszyscy jednak na
rozmowach stawiali się. W ubiegłym roku przeprowadzono 50 rozmów interwencyjnomotywujących, tj. z dwoma trzecimi wezwanych osób. W roku 2013 przeprowadzono
25 rozmów (tj. z mniej niż połową wezwanych); w 2012 - 16 rozmów (tj. z 42% osób
wezwanych), a w 2011 – 11 rozmów. GKPRPA kieruje również wnioski do sądu
o przymusowe leczenie osób uzależnionych. W 2014 roku skierowała 14 wniosków,
dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. Począwszy od roku 2011 zarówno liczba
wzywanych na rozmowy interwencyjno-motywujące osób, liczba przeprowadzanych rozmów,
odsetek osób stawiających się na rozmowach, jak też liczba skierowanych wniosków do sądu
stale rosną, co może świadczyć o większym zdecydowaniu działań Komisji, a także
o rosnącej świadomości społeczeństwa.
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Tabela 26. Działania Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach
2010-2014

Rok

Liczba przyjętych
zgłoszeń o pomoc
w leczeniu
uzależnienia

Liczba osób wezwanych
na rozmowy
interwencyjnomotywujące

Liczba
przeprowadzonych
rozmów interwencyjnomotywujących

Liczba
skierowanych
wniosków
do sądu

2010

29

b.d.

21

4

2011

25

b.d.

11

2

2012

22

38

16

2

2013

37

52

25

7

47
76
50
14
2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Luzino za lata 2010-2014.

Sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino za rok 2014 i za
lata poprzednie wskazują, że zjawisko alkoholizmu stanowi istotny problem mieszkańców
gminy a tym samym zaleca się, aby jednym z priorytetowych kierunków działań samorządu
była nowoczesna profilaktyka. Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem jest sprzedaż
napojów alkoholowych nieletnim bądź osobom „podstawionym”, które za niewielkie
wynagrodzenie kupują nieletnim napoje alkoholowe zarówno wysokoprocentowe jak
i niskoprocentowe.
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Luzinie podejmuje wiele działań mających na celu przeciwdziałania uzależnieniom.
Między innymi są to działania interwencyjne, motywacyjno-edukacyjne dla osób
uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych. Komisja prowadzi ścisłą współpracę
z placówkami oświatowymi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym,
Posterunkiem Policji i innymi instytucjami, co pozwala skupić się bardziej na problemach
związanych z zapobieganiem szerzeniu się alkoholizmu, narkomanii i przemocy.
Szczególnie istotna jest kontynuacja systemu promocyjno-informacyjnego, który ma
piętnować praktyki spożywania narkotyków oraz alkoholu przez osoby niepełnoletnie.
Najważniejsze przyczyny występowania problemów uzależnień wśród młodzieży:
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1) niewystarczający poziom wiedzy na temat uzależnień, podejmowanie zachowań
ryzykownych (głównymi źródłami informacji o uzależnieniach są media oraz
rówieśnicy);
2) łatwy dostęp, brak problemu z kupnem alkoholu, stosunkowo łatwy dostęp do
narkotyków zwłaszcza przetworów konopi indyjskich;
3) problemy szkolne, rodzinne, brak perspektyw życiowych rodziny, bezrobocie;
4) ciekawość, konformizm;
5) brak wystarczającego wsparcia ze strony rodziny, środowiska34.
Jak pokazały wyniki dotychczasowych badań ogólnopolskich, spożywanie alkoholu
przez młodzież stało się niemal statystyczną normą. Używanie substancji nielegalnych
stawało się coraz bardziej widocznym problemem. Pod względem rozpowszechnienia
używania leków uspokajających i nasennych bez przepisu lekarza polskie piętnastoszesnastolatki plasują się na pierwszym miejscu w Europie35. Raport z ogólnopolskich badań
ankietowych zrealizowanych w 2011 r. p.n. „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież
szkolną” wskazuje szczegóły tego zjawiska.
Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród
młodzieży. Chociaż raz w ciągu całego swojego życia spożywało je 87,3% uczniów
z młodszej grupy i 95,2% uczniów z starszej grupy. Spożywanie napojów alkoholowych jest
na tyle rozpowszechnione, że w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem piło 57,6% piętnastoi szesnastolatków oraz 80,4% siedemnasto- i osiemnastolatków. Najbardziej popularnym
napojem alkoholowym wśród młodzieży jest piwo, a najmniej – wino. Wysoki odsetek
badanych przyznaje się do przekraczania progu nietrzeźwości. W czasie ostatnich 30 dni
przed badaniem, chociaż raz upiło się 21,4% uczniów z młodszej kohorty i 32,3% ze starszej
grupy wiekowej. W czasie całego życia ani razu nie upiło się tylko 51,4% uczniów młodszych
i 29,7% uczniów starszych.

34

W Gminie Luzino nie przeprowadzono w ostatnim czasie kompleksowej diagnozy problemów uzależnień,
stąd też problem omawiamy jest na podstawie danych ogólnopolskich.
35
Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych
zrealizowanych w 2011 r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, Instytut Psychiatrii
i Neurologii, Warszawa 2011.
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Palenie tytoniu jest zachowaniem mniej powszechnym. Chociaż raz w życiu paliło
57,2% gimnazjalistów i 70,9% uczniów ze starszej grupy. W czasie ostatnich 30 dni przed
badaniem paliło 29,8% uczniów z grupy młodszej i 41,9% ze starszej. Zarówno palenie
tytoniu, jak i spożywanie napojów alkoholowych jest bardziej rozpowszechnione wśród
chłopców niż wśród dziewcząt.
Jeszcze rzadziej zdarza się przyjmowanie leków uspokajających lub nasennych bez
przepisu lekarza. Takie doświadczenia, chociaż raz w życiu, stały się udziałem 15,5%
uczniów z młodszej kohorty i 16,8% ze starszej kohorty. Sięganie po te leki jest bardziej
rozpowszechnione wśród dziewcząt niż wśród chłopców.
Wyniki badania wskazują na znacznie niższy poziom rozpowszechnienia używania
substancji nielegalnych niż legalnych, szczególnie alkoholu i tytoniu. Większość badanych
nigdy po substancje nielegalne nie sięgała. Wśród tych, którzy mają za sobą takie
doświadczenia większość stanowią osoby, które co najwyżej eksperymentowały z marihuaną
lub haszyszem. Chociaż raz w ciągu całego życia używało tych substancji 24,3% młodszych
uczniów i 37,3% starszych uczniów. Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia
wśród substancji nielegalnych jest amfetamina – ok. 4,6% wśród uczniów gimnazjów i 8,3%
wśród uczniów szkół wyższego poziomu.
Aktualne, okazjonalne używania substancji nielegalnych, czego wskaźnikiem jest
używanie w czasie ostatnich 12 miesięcy, także stawia przetwory konopi na pierwszym
miejscu pod względem rozpowszechnienia. Zarówno eksperymentowanie z substancjami
nielegalnymi, jak ich okazjonalne używanie jest bardziej rozpowszechnione wśród chłopców
niż wśród dziewcząt.
Niemal wszyscy badani słyszeli o „dopalaczach”, jednak tylko 15,3% uczniów klas
trzecich gimnazjów i 21,6% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych było
kiedykolwiek w sklepie z „dopalaczami”. Odsetki uczniów młodszych, którzy kiedykolwiek
używali dopalaczy są jeszcze niższe (10,5% gimnazjalistów i 15,8% uczniów szkół
ponadgimnazjalnych). Używanie dopalaczy jest bardziej rozpowszechnione wśród chłopców
niż wśród dziewcząt.
Uwagę zwraca wysoki poziom dostępności napojów alkoholowych przejawiający się
w ocenach respondentów. Oczekiwania wobec alkoholu oraz marihuany i haszyszu
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formułowane przez młodzież szkolną odwołują się w większym stopniu do pozytywnych
konsekwencji niż ewentualnych szkód.
Około jednej trzeciej młodzieży grała chociaż raz w gry hazardowe. W czasie ostatnich
30 dni takie zachowanie zadeklarowało 8,9% uczniów trzecich klas gimnazjów i 10,0%
uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Można szacować, że ok. 2% młodzieży
może być zagrożonych hazardem problemowym.

4.9.2.

PRZEMOC W RODZINIE

Istotną rolę w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozwiązywaniu problemów
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie spełnia koordynacja pracy poszczególnych
służb i instytucji. W tym obszarze na terenie gminy Luzino szczególną rolę odgrywa Zespół
Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Utworzenie ZI jest efektem
wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
towarzyszących jej regulacjach prawa miejscowego – grupa osób reprezentująca instytucje
i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektem wejścia w życie nowych
przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej
regulacjach prawa miejscowego.
Zespół Interdyscyplinarny w Luzinie powstał na mocy uchwały Rady Gminy Luzino
w roku 2011. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele36:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
3) policji,
4) oświaty,
5) ochrony zdrowia,
6) organizacji pozarządowych
7) kuratorzy sądowi.

36

Załącznik Nr 1 do Uchwały IX/77/2011 Rady Gminy w Luzinie z dnia 28 czerwca 2011 r.
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Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, jest koordynowanie i integrowanie działań podmiotów uczestniczących
na obszarze danej gminy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania
pomocy w środowisku lokalnym,
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Dla osiągnięcia szerszego obrazu sytuacji w zakresie problematyki przemocy sięgnięto
po informacje pochodzące z prowadzonych statystyk związanych z procedurą Niebieskie
Karty.
Począwszy od roku 2011, w którym założony został Zespół Interdyscyplinarny, liczba
wypełnianych formularzy Niebieskich Kart systematycznie z roku na rok rośnie. W 2011 roku
były to 4 formularze (w tym 3 wypełnione przez GOPS a 1 przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Wejherowie). W roku 2012 liczba ta zwiększyła się trzykrotnie do
12 Niebieskich Kart, z czego 5 wypełnionych zostało przez GOPS, kolejne 5 przez PCPR,
a 2 przez wspomniany Zespół Szkół w Wejherowie. W roku 2013 nastąpił wzrost o jedną
trzecią do liczby 18 wypełnionych Niebieskich Kart, z czego 8 przez GOPS, 5 przez
GKPRPA, 4 przez policję a 1 przez PCPR. W roku 2014 nastąpił wzrost liczby Niebieskich
Kart o kolejną jedną trzecią, osiągając liczbę 27. W ubiegłym roku najwięcej z nich założyła
policja – 12 oraz GOPS – 9. 3 karty założyła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, a po jednej szpital oraz Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Obserwowany z roku na rok wzrost liczby Niebieskich Kart w gminie może świadczyć nie
o zwiększaniu się skali problemu przemocy w rodzinie, a o zwiększaniu się świadomości
zarówno mieszkańców i odpowiednich służb, jak też samych ofiar, które przestają się
obawiać opowiedzenia o swojej trudnej sytuacji.
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Tabela 27. Realizacja procedury Niebieskie Karty w gminie Luzino w latach 2011-2014
w tym założonych przez poszczególne instytucje

GKPRPA

Zespół ds.
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie

szpital

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

4

5

-

-

9
1
2014
27
Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie.

12

3

1

1

Liczba
NK
ogółem

2011

GOPS

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Wejherowie

PCPR

Policja

4

3

1

-

2012

12

5

2

2013

18

8

-

Rok

Warto jednak w tym miejscu zadać sobie dodatkowe pytanie, czy np. wpłynięcie
w 2014 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego dwudziestu siedmiu formularzy NK oddaje
faktyczny obraz skali problemu przemocy domowej w gminie Luzino. Oceniając skalę
problemu, należy bowiem pamiętać o szeregu innych czynników, które mogą wpływać
w ostateczności na ukrywanie problemu. Przykładem może być chociażby powszechne
zjawisko empatii powiązane ze źle pojętą asertywnością, które obserwujemy wśród świadków
przemocy domowej. To m.in. ten problem bez wątpienia skutkuje tak niską liczbą
„zakładanych” Niebieskich Kart. Analizując dane statystyczne należy wiedzieć, że nie oddają
one faktycznej skali. Wiele osób wciąż obawia się konsekwencji poinformowania stosownych
służb. Świadomość konsekwencji (zeznania czy ewentualna konieczność stawienia się
w sądzie) niejednokrotnie wygrywa z chęcią pomocy ofiarom przemocy. Dochodzi do tego
wstyd ofiar, które ukrywają problem w obawie przed obciążeniem psychicznym związanym
z opowiadaniem o dokonywanych aktach przemocy. Sytuacja taka szczególnie ma miejsce
na terenach wiejskich, gdzie ludzie są wobec siebie znacznie mniej anonimowi niż w dużych
ośrodkach miejskich, a co za tym idzie, w znacznie większym stopniu wstydzą się
poinformować pomoc społeczną lub policję o swoim problemie.
Biorąc pod uwagę dane z raportów dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie
z innych regionów kraju należy domniemywać, że przejawów tego zjawiska jest o wiele
więcej. „Przechodzenie obok” przemocy, bez żadnej reakcji, jest szerszym problemem
społecznym.
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4.10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Zapewnienie

poczucia

bezpieczeństwa

społeczności

lokalnej

jest

jednym

z podstawowych mierników ocenianych działań podejmowanych przez policję. Szereg
podejmowanych działań musi być opartych o współpracę wszystkich instytucji, organizacji
i podmiotów uczestniczących i odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, a
w szczególności

samorządów

terytorialnych,

społeczności

lokalnych,

organizacji

pozarządowych i wymiaru sprawiedliwości.
Na terenie gminy działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego zajmuje się
Posterunek Policji w Luzinie przy Ofiar Stutthofu 58, będący placówką organizacyjną
Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
Do zadań Policji należy między innymi:
1) ochrona życia i zdrowia obywateli przed bezprawnymi zamachami na te dobra,
2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym również zapewnienie spokoju
w miejscach publicznych w środkach komunikacji publicznej w ruchu drogowym, i na
wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,
3) inicjowanie i organizowanie działań, mających na celu zapobieganie popełnieniu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi,
4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie sprawców tych czynów,
5) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych,
6) ponadto Policja realizuje polecenia sądu, prokuratury, organów administracji rządowej
i samorządu terytorialnego.
Jak podaje Komenda Główna Policji rok 2014 był bardziej bezpieczny niż lata
poprzednie. Przez cały 2014 rok liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła
915 083, to jest o 14% procent mniej niż rok wcześniej. W 2013 roku odnotowano 1 063 906.
Zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych – z 711 435 w 2013 roku do 633 701
w 2014 r., czyli o 77 734. Liczba przestępstw gospodarczych wzrosła ze 154 592 do poziomu,
163 080 czyli o 8488. Spadki odnotowano w grupie przestępstw, uważanych powszechnie za
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szczególnie uciążliwe dla obywatela (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa
rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem
i uszkodzenie rzeczy)37.
Na podstawie danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku można
przeanalizować liczbę oraz dynamikę przestępstw na terenie powiatu wejherowskiego38.
Ogółem na przestrzeni miesięcy styczeń-marzec 2015 roku na terenie powiatu popełniono
872 przestępstwa, co oznacza spadek o 7,1% w stosunku do analogicznego okresu w roku
2013. Spadek tej liczby w skali całego województwa był o 4 punkty procentowe większy.
Największy odsetek ogólnej liczby przestępstw stanowią przestępstwa kryminalne, których
w omawianym

okresie

roku

2015

w

powiecie

wejherowskim

popełniono

634,

a w województwie pomorskim 7978. W stosunku do roku 2014 w skali powiatu odnotowano
spadek o 8,9%, a w skali województwa o 17,3%. W okresie od stycznia do marca 2015 na
terenie powiatu nie popełniono żadnego zabójstwa (w 2014 – 1), lecz zanotowano 5 rozbojów
(w 2014 – 8); 174 kradzieże rzeczy (wzrost o 7,4%) oraz 26 kradzieży samochodów (wzrost
o 13%). W skali całego województwa pomorskiego natomiast w analogicznym okresie
w każdej z ww. kategorii nastąpił spadek liczby przestępstw. Szczegółowe dane
zaprezentowane zostały w poniższej tabeli.
Tabela 28. Przestępstwa na terenie województwa pomorskiego oraz powiatu wejherowskiego w okresie
styczeń-marzec w latach 2014 i 2015
Przestępstwa

Ogółem

Kryminalne ogółem

Zabójstwa

Woj. pomorskie
sty-mar 2014

13376

943

sty-mar 2015

11820

876

% w stos. do r. 2014

88.4

92.9

sty-mar 2014

9650

696

sty-mar 2015

7978

634

% w stos. do r. 2014

82.7

91.1

sty-mar 2014

10

1

sty-mar 2015

8

0

80.0

-

% w stos. do r. 2014

37
38

Powiat
wejherowski

Statystyka Komendy Głównej Policji.
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (pomorska.policja.pl).
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Kradzieże rzeczy
(bez samochodów)

Kradzieże samochodów

Rozboje

sty-mar 2014

2153

162

sty-mar 2015

2030

174

% w stos. do r. 2014

94.3

107.4

sty-mar 2014

261

23

sty-mar 2015

168

26

% w stos. do r. 2014

64.4

113.0

sty-mar 2014

153

8

sty-mar 2015

134

5

87.6

62.5

% w stos. do r. 2014
Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

4.11. KAPITAŁ SPOŁECZNY – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
JAKO ZASÓB SŁUŻĄCY ROZWIĄZYWANIU KWESTII
SPOŁECZNYCH
Według danych Urzędu Gminy w Luzinie, na terenie gminy działa obecnie
19 organizacji pozarządowych. Zdecydowana większość z nich zarejestrowana jest w Luzinie,
pięć zaś z innych miejscowościach gminy: w Kochanowie, Milwinie, Zelewie, Kębłowie
i Robakowie. Żadna z tych organizacji nie jest obecnie w upadłości. Tylko jedna spośród
zarejestrowanych organizacji (Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne) ma status
organizacji pożytku publicznego, co znacznie zwiększa możliwości jego finansowania.
Tabela 29. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Luzino

Miejscowość

Nazwa

Organizacja
Pożytku
Publicznego

Zakres działalności

Gminny Klub Sportowy
w Luzinie

Luzino

Nie

Sport i rekreacja

Kaszubskie Towarzystwo
Sportowo-Kulturalne

Luzino

Tak

Sport i rekreacja, kultura i sztuka, młodzież,
niepełnosprawni.
www.kts-k.e-luzino.pl

Klub Abstynenta "Luzino"

Luzino

Nie

Profilaktyka uzależnień.

Koło Gospodyń Wiejskich
w Kochanowie

Kochanowo

Nie

Kultura i sztuka, rozwój społeczności
lokalnej.

Kółko Rolnicze – Koło

Luzino

Nie

Rozwój społeczności lokalnej.
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Gospodyń Wiejskich
w Luzinie
Ochotnicza Straż Pożarna
w Luzinie

Ochotnicza Straż Pożarna
w Milwinie

Luzino

Milwino

Nie

Zapobieganie pożarom, akcje ratownicze,
ochrona środowiska, akcje informacyjne,
edukacja, młodzież, sport i rekreacja,
rozwój społeczności lokalnej.
www.osp.luzino.pl

Nie

Zapobieganie pożarom, akcje ratownicze,
ochrona środowiska, akcje informacyjne,
edukacja, młodzież, sport i rekreacja,
rozwój społeczności lokalnej.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Zelewie

Zelewo

Nie

Zapobieganie pożarom, akcje ratownicze,
ochrona środowiska, akcje informacyjne,
edukacja, młodzież, sport i rekreacja,
rozwój społeczności lokalnej

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

Luzino

Nie

Działalność na rzecz emerytów, rencistów
i osób niepełnosprawnych

Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego
Koło w Wejherowie
o. Luzino

Luzino

Nie

Niepełnosprawni.

Nie

Wzmocnienie i podniesienie skuteczności
różnorodnych form działania społecznego
na szczeblu lokalnym (gmina, powiat).
www.stowarzyszenieluzino.info

Stowarzyszenie
„Samorządność”

Luzino

Stowarzyszenie Akademia
Inicjatyw Obywatelskich

Luzino

Nie

Rozwój społeczności lokalnej,
kształtowanie postaw obywatelskich,
działania na rzecz ochrony praw i wolności
człowieka, propagowanie idei integracji
europejskiej i edukacji europejskiej, kultura
i sport.
www.inicjatywylokalne.pl

Stowarzyszenie Gospodarzy
i Gospodyń Wsi Kębłowo

Kębłowo

Nie

Kultura i sztuka, rozwój społeczności
lokalnej.

Stowarzyszenie Gospodarzy,
Gospodyń i Sympatyków
Wsi Robakowo pod
Patronatem św. Jana
Chrzciciela

Robakowo

Nie

Kultura i sztuka, rozwój społeczności
lokalnej.

Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich „Pro Bono”

Luzino

Nie

Kultura i sztuka, rozwój społeczności
lokalnej.
www.probono.tnb.pl

Stowarzyszenie Świetlica
Integracyjna „Skrzydło
Anioła”

Luzino

Nie

Niepełnosprawni.
www.skrzydloaniola.luzino.pl

Towarzystwo Osób
Niepełnosprawnych "TON"

Luzino

Nie

Niepełnosprawni.

Zrzeszenie Kaszubsko-

Luzino

Nie

Rozwój społeczności lokalnej, kultura
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i sztuka.
www.kaszubi.pl/o/Luzino

Pomorskie o. Luzino

Związek Harcerstwa
Polskiego – 70 Luzińska
Wodna Drużyna Harcerska

Luzino

Nie

Edukacja, młodzież, sport i rekreacja,
promocja i organizacja wolontariatu, pomoc
społeczna.
www.70lwdh.e-luzino.pl

Źródło: Urząd Gminy w Luzinie.

4.12. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZY SPOŁECZNEGO
Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed
państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia
Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do
lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie
większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz
celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego
przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu
konkurencyjności gospodarki.
Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje wsparcie
na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału
adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową
sprawnej skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady
dobrego rządzenia.
Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do
osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których
należą:
1) podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób
bezrobotnych i biernych zawodowo,
2) zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
3) poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian
zachodzących w gospodarce,
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4) upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy
równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu
z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
5) zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk
i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,
6) wzrost spójności terytorialnej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie realizował 2 projekty finansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4.12.1.

NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH

Wymieniony Projekt systemowy realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Luzinie w latach 2009-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2009 r., a zakończyła 31 lipca 2013 r.
Łączna wartość projektu w tym okresie wyniosła 552.379,97 złotych, z czego 482.652,46
złotych stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej, natomiast 69.727,51 złotych stanowił
wkład własny Gminy.
Celem głównym projektu było przeciwstawienie się okolicznościom powodującym
wykluczenie społeczne. Cel ten został osiągnięty dzięki realizacji następujących celów
szczegółowych:
1) zapewnienie dostępu do rozwoju społeczno-osobowego,
2) zorganizowanie możliwości wzmacniania kompetencji zawodowych,
3) wspomaganie procesów wychowawczych,
4) zwiększenie skuteczności pracy socjalnej w gminie.
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W ciągu pięcioletniego okresu realizacji projektu indywidualnymi kontraktami
socjalnymi objęte zostały 42 osoby (w tym 33 kobiety i 9 mężczyzn), które:
1) zadeklarowały uczestnictwo w projekcie,
2) były w wieku aktywności zawodowej (w rozumieniu przepisów regulujących
realizację projektu),
3) zamieszkiwały na terenie Gminy Luzino,
4) były gotowe na dokonanie zmian,
5) korzystały (bądź ich rodziny) z systemu wsparcia pomocy społecznej.
Rekrutacja do projektu miała charakter ciągły, a rozpoczęła się w czerwcu 2009 roku.
Realizacja projektu odbyła się poprzez aktywną integrację skierowaną do wyłonionych
w procesie rekrutacji grup Beneficjentów, realizowaną poprzez zastosowanie następujących
instrumentów:
1) aktywizacji społecznej obejmującej warsztat aktywnego poszukiwania pracy
z modułem doradztwa zawodowego oraz wsparcie psychologiczne.
2) aktywizacji edukacyjnej i zawodowej polegającej na szkoleniu zawodowym. W tym
zakresie zostały przeprowadzone następujące kursy:
a) kursy obsługi kasy fiskalnej dla 21 osób,
b) opiekun osób starszych dla 3 osób,
c) operator koparko-ładowarki dla 4 osób,
d) kurs pracownika biurowego dla 5 osób,
e) kasjer bankowy dla 1 osoby,
f) kurs kosmetyczny dla 4 osób,
g) kurs hydraulika dla 1 osoby,
h) kurs brukarza dla 1 osoby,
i) operator wózka widłowego dla 1 osoby,
j) kurs kucharza małej gastronomii dla 1 osoby.
Oprócz tego uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci zasiłków
celowych, co stanowiło wkład własny Ośrodka w projekcie.
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Dzięki realizacji projektu osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zyskały szansę
na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, zostały wyposażone w narzędzia
umożliwiające im znalezienie pracy oraz miały możliwość podniesienia samooceny i wiary
w siebie. Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkoleń i warsztatów ze specjalistami
zwiększyły potencjał uczestników, dały im możliwość odnalezienia się na rynku pracy.
Dowodem tego jest fakt, iż 16 osób biorących udział w projekcie podjęło zatrudnienie.

4.12.2.

AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ 50 + II

Projekt konkursowy realizowany był przez GOPS w Luzinie w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Czas realizacji projektu obejmował okres od 2 lipca 2012 r. do 28 grudnia 2012 r.,
Wartość projektu wynosiła 43.414,22 zł i była w pełni finansowana z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu było efektywne zagospodarowanie czasu i wykorzystanie go
w celach zarobkowych oraz integracyjnych dla 8 osób (4 kobiet i 4 mężczyzn), które
ukończyły 50-ty rok życia z terenu Gminy Luzino, poprzez:
1) diagnozę własnych predyspozycji zawodowych,
2) zdobycie nowych umiejętności i ich wykorzystanie,
3) wypracowanie możliwości wykorzystania własnych talentów i umiejętności,
4) zwiększenie intensywności aktywności społecznej i zawodowej,
5) uczestnictwo w działaniach projektu mających charakter integracyjny,
6) zwiększenie motywacji do podjęcia działań zmierzających do zmiany postawy
życiowej,
7) podnoszenie samooceny,
8) podniesienie umiejętności komunikacyjnych oraz uzyskiwania informacji.
W ramach realizacji Projektu zostały przeprowadzone szkolenia z doradcą
zawodowym, realizowane było wsparcie psychologiczne, kurs "Małe przedsiębiorstwo", oraz
kurs komputerowy.
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Uczestnicy

Projektu

uczestniczyli

także

w

5

spotkaniach

integracyjnych

i rekreacyjnych w ramach, których odbyły się wyjazdy do Multikina i Teatru Muzycznego
w Gdyni.
Pierwsze spotkanie informacyjne z kandydatami do udziału w projekcie odbyło się
24 lipca 2012 r. w sali narad Rady Gminy Luzino, natomiast ostatnie w grudniu 2012 r.
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5. ANALIZA SWOT
Jest to forma wypracowanej ogólnej metody mającej służyć badaniu problemów
społecznych w Gminie i poddanie dokładnej analizie relacji wszelkich czynników
wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na badaną sytuację. Te czynniki można
podzielić na:

1) Szanse
2) Zagrożenia
3) Mocne strony
4) Słabe strony
Głównym celem realizowanym w analizie SWOT jest opisanie elementów, które
wchodzą w skład wymienionych wcześniej składników, przeanalizowaniu ich wpływu na
sytuację społeczną Gminy Luzino oraz zaproponowanie rozwiązań. Samo wskazanie szans
i zagrożeń, oraz mocnych i słabych stron jest już ważną częścią diagnostyki problemu.
Nakreślona analiza SWOT ma służyć do wskazania czynników, które mają wpływ na progres
bądź brak rozwoju.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY LUZINO NA LATA 2016 -2022

Id: 1FF84A60-18C5-4231-A423-90BD8306F475. Projekt

89

Strona 90

Schemat 2. Schemat analizy SWOT

Mocne
strony

Słabe
strony

Szanse

Zagrożenia

Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawiona poniżej analiza obejmuje cztery wytypowane obszary priorytetowe na
terenie Gminy:
1) ubóstwo, bezrobocie, aspekty związane z ekonomią społeczną, problemy związane
z migracją ludności,
2) profilaktyka i ochrona zdrowia, problemy osób starszych, niepełnosprawność,
3) opieka nad rodziną, bezpieczeństwo publiczne, komunikacja społeczna / obyczaje /
styl życia / partnerstwa lokalnych społeczności,
4) uzależnienia i przemoc.
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Tabela 30. Analiza SWOT – obszar nr 1: ubóstwo, bezrobocie, aspekty związane z ekonomią społeczną,
problemy związane z migracją ludności
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1) Dobrze
funkcjonująca
infrastruktura
instytucjonalna na terenie gminy oraz powiatu
(Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie, GOPS
w Luzinie, GOK, instytucje pozarządowe)
2) Sprawna współpraca pomiędzy poszczególnymi
instytucjami gminnymi: UG, GOPS, szkołami,
sołectwami i in.
3) Dobrze wykształcona kadra zatrudniona
w instytucjach rynku pracy oraz instytucjach
pomocy społecznej
4) Pomoc psychologa oraz radcy prawnego
dostępna przy GOPS i GKPRPA
5) Skuteczne aplikowanie o środki unijne
i realizacja inwestycji z ich udziałem
6) Dobra sieć dróg powiatowych
7) Duży rynek siły roboczej
8) Począwszy od roku 2012 stale zmniejszający
się poziom bezrobocia
9) Sukcesywny wzrost liczby mieszkańców
10) Dodatni przyrost naturalny i dodatnie saldo
migracji
11) Sprawnie działająca pomoc społeczna (GOPS)
12) Wystarczająca liczba pracowników socjalnych
w GOPS
13) Ułatwianie
dostępu
do
kształcenia
i motywowanie ludzi dorosłych do kształcenia
poprzez bon edukacyjny i współpracę ze szkołą
KCE Vademecum
14) Działania zmierzające do motywowania
i zatrudniania ludzi w ramach prac społecznie
użytecznych
15) Zjawisko ubóstwa nie jest powszechne
w gminie

1) Poziom bezrobocia wyższy niż średni
w powiecie oraz w Polsce
2) Brak dostatecznej ilości ofert pracy na terenie
gminy oraz powiatu
3) Niewystarczające możliwości odbycia praktyk
zawodowych oraz staży absolwenckich
4) Niedostosowana oferta edukacyjna szkół
ponadgimnazjalnych do potrzeb rynku pracy
5) Niska
świadomość
społeczna
osób
bezrobotnych
6) Słabe skomunikowanie transportem publicznym
pomiędzy poszczególnymi miejscowościami
wewnątrz gminy
7) Trudności z dojazdem do pracy transportem
publicznym z innych niż Luzino miejscowości
8) Powszechne zjawisko bezradności społecznej
wielu klientów GOPS
9) Wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym
znacznie przekracza poziom wzrostu liczby
ludności w wieku produkcyjnym

SZANSE

ZAGROŻENIA

1) Pozyskiwanie środków unijnych
2) Poprawa koniunktury gospodarczej i warunków
życia w kraju
3) Bliskość Trójmiasta i Wejherowa
4) Bliskość szlaków komunikacyjnych (DK nr 6,
linia kolejowa przebiegająca przez Luzino)
5) Pobudzenie inicjatyw społecznych
6) Rozwój
szkolnictwa
zawodowego
ukierunkowanego na potrzeby rozwoju
gospodarczego na poziomie powiatu
7) Wzrost
wykształcenia
i
kwalifikacji
zawodowych osób bezrobotnych
8) Większa współpraca instytucji rynku pracy
z pomocą społeczną na terenie gminy
9) Efektywniejsze wspieranie lokalnego rynku

1) Brak stabilności systemu prawnego
2) Ubożenie społeczeństwa
3) Ewentualne
zatrzymanie
wzrostu
PKB
i pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce
4) Ograniczenia nakładów finansowych na
prowadzenie programów aktywizujących osoby
bezrobotne
5) Ograniczony napływ inwestorów
6) Rosnące koszty edukacji
7) Utrudnione pozyskanie specjalistów oraz
nauczycieli języków obcych
8) Zahamowanie napływu ludności do gminy
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pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości przez
samorząd lokalny
10) Dalszy spadek bezrobocia
11) Rozwój mniejszych podmiotów gospodarczych
12) Wzrost alternatywnych form zatrudnienia
socjalnego (np. spółdzielnie socjalne)
13) Dogodne
warunki
rozwoju
rolnictwa
ekologicznego czy agroturystyki
14) Poprawa transportu publicznego pomiędzy
Luzinem a innymi miejscowościami gminy
Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 31. Analiza SWOT – obszar nr 2: Profilaktyka i ochrona zdrowia, problemy osób starszych,
niepełnosprawność
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1) Infrastruktura rehabilitacyjna i lecznicza
(ośrodek zdrowia) na terenie gminy
2) Ośrodek zdrowia w Luzinie zapewnia nie tylko
podstawową opiekę zdrowotną, ale też
specjalistyczne usługi medyczne
3) Powstanie filii Ośrodka Zdrowia w Kębłowie
4) Ośrodek Zdrowia organizuje programy
profilaktyczne – m.in. mammografia i inne
bezpłatne badania
5) Realizacja
projektów
profilaktycznych
„Program przeciwdziałania rakowi szyjki
macicy” i „Lokalny Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego”
6) Organizacja
programów
profilaktycznych
w szkołach
7) System organizacyjny pomocy społecznej
zapewniający opiekę nad klientem (usługi
opiekuńcze dla osób samotnych)
8) Kierowanie osób wymagających całodobowej
opieki do domów pomocy społecznej
9) Dostęp do rożnych form pomocy świadczonej
przez OPS i PCPR
10) Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół
11) Działalność
organizacji
pozarządowych
w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych,
w szczególności dzieci (np. „Skrzydło Anioła”,
Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych)
12) Organizacja
imprez
okolicznościowych
integrujących osoby niepełnosprawne
13) Realizacja
projektu
„Nasza
przyszłość
w naszych rękach” oraz projektu dla osób
50+II,
14) Funkcjonowanie prywatnego Domu Opieki pod
wezwaniem św. Alberta, Janina Herbasz
w Kochanowie

1) Niedobór kadrowy w postaci specjalistów
z różnych dziedzin (np. lekarze, dentyści
w szkołach
2) Kolejki do lekarzy specjalistów
3) Brak higienistki w szkołach
4) Wzrost odsetka osób starszych w populacji
5) Brak domu dziennego pobytu dla seniorów na
terenie gminy
6) Słabo działający sektor pozarządowy zajmujący
się problemami osób starszych
7) Brak ośrodków wsparcia na terenie gminy
8) Brak domu pomocy społecznej oraz
środowiskowych domów pomocy społecznej na
terenie gminy
9) Niewystarczające środki finansowe na pomoc
osobom
niepełnosprawnym
będące
w dyspozycji PCPR
10) Występowanie jeszcze w niektórych obiektach
barier architektonicznych
11) Niska
aktywność
zawodowa
osób
wymagających wsparcia oraz ich niski stopień
wykształcenia
12) Niedostateczna współpraca miedzy podmiotami
realizującymi różne formy rehabilitacji
społecznej i zawodowej
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SZANSE

ZAGROŻENIA

1) Uregulowania prawne dot. rehabilitacji
społecznej i zdrowotnej
2) Uregulowania prawne i standardy budowlane
stwarzające możliwości likwidacji barier
architektonicznych
3) Pozyskanie środków finansowych z funduszy
strukturalnych na programy pomocowe
i profilaktyczne
4) Zwiększenie subwencji oświatowych na
edukację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
5) Zwiększenie środków na likwidację barier
architektonicznych w placówkach oświatowych
i instytucjach publicznych
6) Poprawa koniunktury gospodarczej w kraju
i gminie
7) Wykorzystanie
potencjału
organizacji
pozarządowych i wolontariatu
8) Zwiększenie partycypacji państwa oraz
samorządów w kosztach funkcjonowania
systemu wsparcia osób wymagających pomocy
9) Wzrost świadomości społecznej w aspekcie
zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych,
długotrwale chorych oraz starszych
10) Powstanie grup wsparcia dla osób starszych
funkcjonujących
w
organizacjach
pozarządowych
Źródło: Opracowanie własne.

1) Niestabilność systemu prawnego
2) Ograniczenie
finansowania
działań
rehabilitacyjnych
3) Niewystarczające środki finansowe na edukację
i
rehabilitację
dzieci
i
młodzieży
niepełnosprawnej
4) Trudna
sytuacja
budżetowa
państwa
i samorządów
5) Pogorszenie się sytuacji socjalno-bytowej osób
wymagających wsparcia
6) Przemiany kulturowo-społeczne wpływające na
zmniejszenie znaczenia starszych i chorych
w rodzinie
7) Niska aktywność społeczna osób starszych,
długotrwale chorych i niepełnosprawnych
8) Niższa świadomość w zakresie edukacji osób
zamieszkujących
mniejsze
niż
Luzino
miejscowości gminy

Tabela 32. Analiza SWOT – obszar nr 3: Opieka nad rodziną, bezpieczeństwo publiczne, komunikacja
społeczna / obyczaje / styl życia / partnerstwa lokalnych społeczności
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1) Dobrze
funkcjonująca
infrastruktura
instytucjonalna (Powiatowy Urząd Pracy,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny
Ośrodek Kultury)
2) Rozbudowana sieć ilość placówek oświatowych
3) Dobrze wykształcona kadra zatrudniona
w instytucjach pomocy społecznej, instytucjach
rynku pracy, instytucjach kultury oraz
placówkach oświatowych
4) Sprawna współpraca i dobra komunikacja
pomiędzy poszczególnymi instytucjami
5) Skuteczne aplikowane o środki unijne
6) Obecność asystenta rodziny oraz psychologa
w strukturach GOPS; możliwość uzyskania
wsparcia psychologicznego
7) Organizacja wypoczynku letniego dla około
50 dzieci z rodzin osób korzystających
z pomocy społecznej

1) Bardzo mała liczba mieszkań komunalnych
2) Brak mieszkań socjalnych i mieszkań
chronionych
3) Brak punktu interwencji kryzysowej
4) Brak integracji niektórych rodzin napływowych
ze środowiskiem lokalnym
5) Brak filii poszczególnych instytucji gminnych
w mniejszych miejscowościach – wszelka
infrastruktura
użytkowa
gminy
Luzino
skupiona jest wyłącznie w Luzinie
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8) Duża liczba imprez integracyjnych dla
mieszkańców
9) Akceptacja społeczna dla priorytetowego
traktowania działań na rzecz dzieci i rodzin
10) Dobra baza sportowa w gminie; możliwość
rozwoju zainteresowań sportowych
11) Obecność placówek kulturalnych na terenie
gminy (Gminny Ośrodek Kultury, bibliotek)
12) Dostateczna ilość organizacji III sektora
13) Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez,
np. realizację projektu systemowego na terenie
gminy
14) Udostępnianie pomieszczeń szkolnych w celu
spotkań sołeckich i wiejskich
15) Realizacja wieloletniego programu osłonowego
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020
SZANSE

ZAGROŻENIA

1) Umiejętne i właściwe pozyskanie oraz
wykorzystanie środków unijnych
2) Poprawa koniunktury gospodarczej i warunków
życia w kraju
3) Wzrost środków przeznaczonych na pomoc
socjalną
4) Zatrudnienie drugiego asystenta rodziny
5) Dobra współpraca GOPS z podopiecznymi
bazująca na zaufaniu
6) Wzrost
wykształcenia
i
kwalifikacji
zawodowych mieszkańców
7) Dalsze propagowanie i rozwój prac społecznie
użytecznych
8) Tworzenie warunków do budowy mieszkań
komunalnych
9) Tworzenie alternatywnych form opieki nad
dzieckiem
10) Rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem
Źródło: Opracowanie własne.

1) Niewydolność systemu kompleksowej opieki
nad dzieckiem i rodziną
2) Ograniczenie nakładów finansowych na
prowadzenie
programów
aktywizujących
mieszkańców gminy
3) Postępujące ubożenie społeczeństwa
4) Uzależnienie rodzin od instytucji pomocy
społecznej
5) Brak stabilności systemu prawnego
6) Rosnące koszty edukacji w gminie
7) Wysokie
odpłatności
za
pobyt
w noclegowniach oraz domach pomocy
społecznej
8) Utrudnione pozyskanie wykwalifikowanych
specjalistów
9) Pogłębianie się nierówności społecznych
10) Zmniejszenie się liczby zawieranych małżeństw
i rodzonych dzieci

Tabela 33. Analiza SWOT – obszar nr 4: Uzależnienia i przemoc
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1) Istnienie możliwości finansowania programów
dotyczących uzależnień i współuzależnień
2) Dobrze prowadzona profilaktyka w stosunku do
uzależnień i współuzależnień
3) Programy profilaktyczne i konkursy w szkołach
dot. uzależnień (m.in. akcje „Zachować trzeźwy
umysł”, „Mamo, tato, nie pal przy mnie”)
4) Organizowanie pogadanek z policją w szkołach
dotyczących
problematyki
alkoholu,
narkotyków i przemocy

1) Brak aktualnych danych nt. problemu
nadużywania substancji psychoaktywnych
2) Wysokie koszty leczenia i diagnozy osób
uzależnionych i współuzależnionych
3) Niewystarczająca
promocja
działalności
organizacji III sektora
4) Niska świadomość osób uzależnionych
odnośnie możliwości leczenia odwykowego
oraz możliwości uzyskania wsparcia
5) Częste nieprzestrzeganie regulacji prawnych
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5) Funkcjonowanie Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
6) Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
7) Realizacja 3-letniego Gminnego programu
wspierania rodziny w Gminie Luzino na lata
2015-2017.
8) Zaangażowana i wykwalifikowana kadra
9) Dobra współpraca poszczególnych instytucji
w zakresie
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie (GOPS, szkoły i in.)
10) Realizacja Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
i Gminnego
programu
przeciwdziałania
narkomanii
11) Realizacja
Gminnego
programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie
Luzino na lata 2012-2017
12) Działalność Klubu Abstynenta w Luzinie
i w jego ramach grup wsparcia i konsultacji dla
osób
uzależnionych,
współuzależnionych
i dorosłych dzieci alkoholików prowadzonych
przez specjalistów

w zakresie sprzedaży alkoholu
6) Stres w życiu codziennym
7) Brak analiz i statystyk osób uzależnionych oraz
narzędzi
prowadzenia
tych
zjawisk
patologicznych
8) Trudny dostęp do rehabilitacji i readaptacji
osób uzależnionych i współuzależnionych
9) Konieczność dojazdu na terapię odwykową do
Wejherowa
10) Długi
okres
oczekiwania
na
terapię
(9 miesięcy)

SZANSE

ZAGROŻENIA

1) Korzystanie z rozwiązań unijnych oraz
rozwiązań z innych regionów na zasadzie
dobrych praktyk
2) Skupienie się na priorytetowych zadaniach
określonych Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego
Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii
3) Zwiększenie swobody w realizacji programów
uzależnień w szkołach
4) Kampania
społeczna
skierowana
do
mieszkańców gminy Luzino
5) Rosnąca świadomość zagrożeń wynikających
z uzależnień
6) Ograniczenie ilości sprzedaży alkoholu na
imprezach masowych
7) Stworzenie
zespołów
interwencyjnych,
profilaktycznych itp.
8) Stworzenie alternatywnych źródeł finansowania
programów profilaktyki uzależnień
9) Zwiększenie liczby szkoleń dotyczących
profilaktyki uzależnień
10) Zwiększenie
świadomości
społecznej
w zakresie problematyki przemocy w rodzinie –
zaprzestanie traktowania problemu jako tabu
Źródło: Opracowanie własne.

1) Wzrost stresu w życiu codziennym
2) Łatwa dostępność do alkoholu
3) Przyzwolenie społeczne do spożywania
alkoholu
4) Brak egzekucji przepisów dot. sprzedaży
alkoholu i jego reklamy
5) Niedostateczna kontrola punktów zajmujących
się sprzedażą alkoholu
6) Zwiększenie natężenia zjawiska przemocy
w rodzinie
7) Bagatelizowanie zjawiska przemocy w rodzinie
przez społeczeństwo
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6. CZĘŚĆ PROGRAMOWA
Wypracowanie zestawu rozwiązań, który mógłby zadziałać opierać się musi przede
wszystkim o dobrą diagnostykę problemów, oraz wspólnie wypracowaną zgodę co do zakresu
działań i odpowiedzialności za ich wykonanie.
Schemat 3. Wizja gminy w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Luzino na lata
2016-2022

WIZJA

Gmina Luzino jako miejsce dobrej jakości życia, które wspiera osoby
i rodziny z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
Źródło: Opracowanie własne.

Definiując cele strategiczne oparto się na zdiagnozowanych na podstawie analizy desk
research

oraz

w

trakcie

warsztatów

strategicznych

słabościach

i

zagrożeniach.

Zidentyfikowane mocne strony i szanse były pomocne w rozwiązywaniu problemów. Taka
strategia pracy pozwoliła na wyodrębnienie kilku obszarów wymagających najpilniejszego
reagowania.
Schemat 4. Cel główny i cele strategiczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Luzino na lata 2016-2022

Cel strategiczny 1:

Cel strategiczny 2:

Przeciwdziałanie ubóstwu
i bezrobociu

Profilaktyka i ochrona zdrowia, problemy osób
starszych, pomoc osobom niepełnosprawnym

Cel główny: Wsparcie osób i
rodzin z grup szczególnego
ryzyka na lata 2016-2022

Cel strategiczny 3:
Opieka nad rodziną, bezpieczeństwo publiczne,
partnerstwa lokalnych społeczności

Cel strategiczny 4:
Pomoc na rzecz osób dotkniętych problemem
uzależnień i przemocy
w rodzinie oraz zagrożonych uzależnieniem

Źródło: Opracowanie własne.
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Schemat 5. Cele strategiczne i cele operacyjne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Luzino na lata 2016-2022

Cel strategiczny 2:
Profilaktyka
i ochrona zdrowia,
problemy osób
starszych, pomoc
osobom
niepełnosprawnym

Cel strategiczny 1:
Przeciwdziałanie
ubóstwu
i bezrobociu

Cel operacyjny 2.1:
Działania w celu
diagnozowania
środowiska osób
niepełnosprawnych
oraz ich potrzeb

Cel operacyjny 1.1:
Wielowymiarowe
wsparcie osób
bezrobotnych oraz
działania
podejmowane w celu
mobilizowania osób
do poszukiwania
zatrudnienia
i usamodzielniania
się

Cel strategiczny 3:
Opieka nad rodziną,
bezpieczeństwo
publiczne,
partnerstwa
lokalnych
społeczności

Cel operacyjny 3.1:
Działania w
zakresie
przeciwdziałania
bezradności
w sprawach
opiekuńczowychowawczych

Cel operacyjny 2.2:
Integracja,
aktywizacja
społeczna i
wyrównywanie szans
życiowych osób
niepełnosprawnych,
w tym
z zaburzeniami
psychicznymi

Cel operacyjny 1.2:
Wyrównywanie
szans osób ubogich
i przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

Cel operacyjny 2.3:
Doskonalenie
systemu pomocy
osobom starszym
i niepełnosprawnym

Cel strategiczny 4:
Pomoc na rzecz osób
dotkniętych
problemem
uzależnień
i przemocy
w rodzinie oraz
zagrożonych
uzależnieniem

Cel operacyjny 4.1:
Doskonalenie
form pracy
z podopiecznym
uzależnionym w celu
mobilizacji go do
podjęcia leczenia
odwykowego

Cel operacyjny 4.2:
Wypracowanie form
współpracy
z lokalnymi
instytucjami
i organizacjami
pomagającymi
osobom
uzależnionym i ich
rodzinom

Cel operacyjny 3.2:
Współpraca
z trzecim sektorem

Cel operacyjny 4.3:
Wsparcie osób
doświadczających
przemocy, w tym
przemocy w rodzinie

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 34. Cel strategiczny nr 1: Przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu
CEL OPERACYJNY
1.1. Wielowymiarowe wsparcie
osób
bezrobotnych
oraz
działania podejmowane w celu
mobilizowania
osób
do
poszukiwania
zatrudnienia
i usamodzielniania się

HARMONOGRAM
REALIZACJI
1.1.1. Dalszy rozwój współpracy Zadanie
z Powiatowym Urzędem Pracy ciągłe na lata
w zakresie upowszechniania ofert 2016-2022
pracy, informacji o wolnych
miejscach
pracy,
usługach
poradnictwa
zawodowego,
szkoleniach,
przygotowaniu
zawodowym dorosłych i stażach
oraz możliwości organizacji robót
publicznych,
prac
interwencyjnych i zatrudnienia
socjalnego
1.1.2.
Prowadzenie
pracy Zadanie
socjalnej
z
osobami ciągłe na lata
bezrobotnymi, w tym w oparciu 2016-2022
o kontrakt socjalny, mającej na
celu aktywizację i zwiększenie
świadomości społecznej osób
bezrobotnych
1.1.3.
Organizowanie
prac Zadanie
społecznie użytecznych, robót ciągłe na lata
interwencyjnych oraz staży dla 2016-2022
osób bezrobotnych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym
DZIAŁANIA

WSKAŹNIKI

Realizator
GOPS /
Powiatowy
Pracy

główny:
partner:
Urząd

a) Wysokość stopy bezrobocia;
b) Liczba
osób
bezrobotnych
w gminie, w tym liczba osób
objętych
różnymi
formami
wsparcia przez Powiatowy Urząd
Pracy;
c) Liczba
osób
bezrobotnych
objętych pracą socjalną;
d) Liczba beneficjentów systemu
pomocy społecznej objętych
wsparciem z powodu bezrobocia

Budżet
samorządowy
i budżet państwa,
fundusze
zewnętrzne,
inne
programy

Realizator główny:
GOPS /
Partner: Powiatowy
Urząd Pracy

a) Wysokość stopy bezrobocia;
b) Liczba
osób
bezrobotnych
w gminie, w tym liczba osób
objętych przez Powiatowy Urząd
Pracy różnymi formami wsparcia

Budżet
samorządowy
i budżet państwa

Realizator główny:
Urząd Gminy, GOPS
/ partner: Powiatowy
Urząd Pracy

Liczba osób bezrobotnych biorących
udział w poszczególnych formach
zatrudnienia wspieranego

Budżet
samorządowy
i budżet państwa,
fundusze
zewnętrzne,
inne
programy
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1.2. Wyrównywanie szans osób
ubogich i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

1.1.4.
Opracowywanie
i realizowanie
projektów
służących aktywizacji i szkoleniu
osób bezrobotnych, w tym
współfinansowanych z funduszy
zewnętrznych, np. z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej
1.2.1. Prowadzenie działań na
rzecz wykluczenia społecznego

Zadanie
ciągłe na lata
2016-2022

Realizator główny:
Urząd Gminy, GOPS
/ partner: Powiatowy
Urząd Pracy

Liczba
opracowanych
i realizowanych projektów w zakresie
aktywizacji
grup
zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz
liczba osób nimi objętych

Budżet
samorządowy
i budżet państwa,
fundusze
zewnętrzne,
inne
programy

Zadanie
ciągłe na lata
2016-2022

Urząd Gminy, GOPS,
NGO

Poszczególne realizowane działania

1.2.2. Praca socjalna z osobami
z osobami z ubogich rodzin
nakierowana na aktywizację
społeczną i zmianę postaw
bezradnościowych

Zadanie
ciągłe na lata
2016-2022

GOPS, NGO

Liczba
beneficjentów
systemu
pomocy
społecznej
objętych
wsparciem z powodu ubóstwa oraz
bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych

Budżet
samorządowy
i budżet państwa,
fundusze
zewnętrzne
Budżet gminy

Tabela 35. Cel strategiczny nr 2: Profilaktyka i ochrona zdrowia, problemy osób starszych, pomoc osobom niepełnosprawnym
CEL OPERACYJNY
2.1.
Działania
w
celu
diagnozowania
środowiska
osób niepełnosprawnych oraz
ich potrzeb

HARMONOGRAM
REALIZACJI
2.1.1. Przeprowadzenie okresowej Cyklicznie,
diagnozy
problemów
osób co 4 lata
niepełnosprawnych
2.1.2. Aktualizacja bazy danych Zadanie
osób niepełnosprawnych
ciągłe
DZIAŁANIA

REALIZATORZY /
PARTNERZY

WSKAŹNIKI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

GOPS

Zrealizowana kompleksowa diagnoza

Budżet gminy

GOPS

a) Liczba osób niepełnosprawnych,
których dane znajdują się w bazie
danych GOPS;
b) Liczba osób niepełnosprawnych,
które po raz pierwszy zostały
wprowadzone do bazy danych
GOPS

Budżet gminy
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2.2. Integracja, aktywizacja
społeczna i wyrównywanie
szans
życiowych
osób
niepełnosprawnych, w tym
z zaburzeniami psychicznymi

2.3. Doskonalenie
pomocy osobom
i niepełnosprawnym

systemu
starszym

2.2.1.
Realizacja
programu
aktywności lokalnej mającego na
celu integrację środowiska osób
niepełnosprawnych m.in. poprzez
organizację
imprez
integracyjnych
2.2.2. Rozwijanie i promowanie
oferty kulturalnej, oświatowej
i rozrywkowej
dla
osób
niepełnosprawnych
2.2.3.
Wspieranie
tworzenia
i funkcjonowanie lokalnych grup
wsparcia
2.2.4.Udzielanie
pomocy
finansowej
osobom
niepełnosprawnym

Zadanie
ciągłe na lata
2016-2022

GOPS, Urząd Gminy,
Gminny
Ośrodek
Kultury, PFRON

Ilość zrealizowanych programów

Budżet
gminy/
środki
unijne,
środki zewnętrzne
(PFRON),
sponsorzy

Zadanie
ciągłe na lata
2016-2022

Urząd Gminy, GOPS,
NGO,
Gminny
Ośrodek Kultury

Liczba
przedsięwzięć

Budżet gminy

Zadanie
ciągłe na lata
2016-2022
Zadanie
ciągłe

Urząd Gminy, NGO,
GOPS

Liczba osób / uczestników projektu

GOPS

Liczba świadczeniobiorców

2.3.1. Podnoszenie kwalifikacji
pracowników GOPS i NGO
zajmujących się problematyką
niepełnosprawności oraz ludźmi
starszymi
2.3.2.
Promowanie
idei
wolontariatu na rzecz osób
starszych i niepełnosprawnych

Zadanie
ciągłe

Urząd Gminy, GOPS

Liczba przebytych szkoleń, udział
w konferencjach

Budżet gminy

Zadanie
ciągłe

GOPS,
jednostki
oświatowe/ placówki
ochrony zdrowia /
NGO/ lokalne media

a) Liczba materiałów graficznych
rozprowadzonych
wśród
mieszkańców;
b) Ilość minut w lokalnych mediach
(radio, telewizja) oraz ilość
artykułów
poświęconych
tematowi (prasa), ilość wejść na
stronę internetową projektu,
wysokość tzw. „Facebook likes”

Budżet
gminy,
środki zewnętrzne
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Tabela 36. Cel strategiczny nr 3: Opieka nad rodziną, bezpieczeństwo publiczne, partnerstwa lokalnych społeczności

3.1. Działania w zakresie
przeciwdziałania bezradności
w sprawach
opiekuńczowychowawczych

3.2. Współpraca
sektorem

z

HARMONOGRAM
REALIZACJI
3.1.1.
Współpraca
instytucji 2016-2022
świadczących pomoc i usługi na
rzecz rodziny przeżywających
trudności
w
sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

trzecim

3.1.2.
Rozwój
partnerstwa
lokalnego w zakresie wsparcia
rodziny w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych
3.2.1. Aktywizacja społeczności
lokalnej
mająca
na
celu
wypracowanie
postaw
prospołecznych i wzmacniających
odpowiedzialność za miejsce
swojego zamieszkania
3.2.2. Wspieranie aktywności
trzeciego sektora działającego
w różnych
obszarach
życia
społecznego
3.2.3.
Współpraca
różnych
środowisk na rzecz rozwoju
społecznego

WSKAŹNIKI

Urząd
Gminy,
placówki oświatowe,
GOPS,
Komenda
Powiatowa
Policji,
NGO,
GKPRPA,
PCPR,
Zespół
Interdyscyplinarny,
PUP w Wejherowie,

a) Liczba konsultacji;
b) Liczba spotkań

Budżet
gminy,
środki
ministra
właściwego
ds.
rodziny,
środki
zewnętrzne

2016-2022

Urząd Gminy, NGO

a) Liczba nawiązanych partnerstw;
b) Liczba nawiązanych porozumień

Budżet
gminy,
środki zewnętrzne

2016-2022

Urząd Gminy/ NGO/
GOPS,
GOK,
placówki oświatowe,
lokalne media

Liczba osób / uczestników projektu

Budżet gminy

2016-2022

Urząd Gminy/ NGO/
GOPS,
GOK,
placówki oświatowe,
lokalne media
Urząd Gminy/ NGO/
GOPS,
GOK,
placówki oświatowe,
lokalne media

Liczba
działających
organizacji
pozarządowych oraz liczba osób
zaangażowanych w ich działalność

Budżet
gminy
i budżet państwa,
fundusze
zewnętrzne
Budżet
gminy,
środki zewnętrzne

2016-2022

Ilość przedsięwzięć realizowanych
wspólnie przez różne instytucje
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Tabela 37. Cel strategiczny nr 4: Pomoc na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zagrożonych uzależnieniem
CEL OPERACYJNY
4.1. Doskonalenie form pracy
z podopiecznym uzależnionym
w celu mobilizacji go do
podjęcia leczenia odwykowego

HARMONOGRAM
REALIZACJI
4.1.1.
Funkcjonowanie
grup 2016-2022
wsparcia dla osób uzależnionych,
współuzależnionych i dorosłych
dzieci alkoholików prowadzone
przez specjalistów
4.1.2.
Realizacja
działań
mających na celu ułatwienie
osobom
uzależnionym
uczestnictwa w terapii poprzez
dążenie do skrócenia czasu
oczekiwania
na
nią
oraz
możliwości odbycia jej na terenie
gminy
4.1.3. Wypracowanie modelu
wspólnego
oddziaływania
pracownika
socjalnego
i konsultanta
–
psychologa,
terapeuty, którego celem będzie
podjęcie terapii przez osobę
uzależnioną lub skierowanie jej
na przymusowe leczenie

WSKAŹNIKI

GOPS,
Zespół
Interdyscyplinarny,
GKPRPA, NGO

a) Ilość podjętych terapii przez
osoby uzależnione;
b) Ilość skierowanych osób na
przymusowe leczenie

2016-2022

Urząd Gminy, GOPS,
GKPRPA

a) Czas oczekiwania na terapię
b) Miejsce podjęcia terapii

Budżet gminy

2016-2022

GOPS,
Zespół
Interdyscyplinarny,
GKPRPA, NGO

a) Ilość podjętych terapii przez
osoby uzależnione;
b) Ilość skierowanych osób na
przymusowe leczenie

Budżet gminy
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4.2.
Wypracowanie
form
współpracy
z
lokalnymi
instytucjami i organizacjami
pomagającymi
osobom
uzależnionym i ich rodzinom

4.3.
Wsparcie
osób
doświadczających przemocy,
w tym przemocy w rodzinie

4.4.1. Aktywizacja społeczności
anonimowych alkoholików oraz
dzieci anonimowych alkoholików
mająca na celu inicjowanie przez
te środowiska w środowisku
lokalnym mody na zdrowy tryb
życia – bez używek

2016-2022

GKPRPA

Ilość uczestników w projektach

Budżet gminy

4.4.2.
Wsparcie
organizacji
pozarządowych zajmujących się
przeciwdziałaniem
problemom
dotyczącym uzależnień (m.in.
Klub Abstynenta)

2016-2022

Urząd Gminy, GOPS,
GKPRPA

Wsparte NGO

Budżet gminy

4.3.1.
Realizacja
Gminnego
programu
profilaktyki
i rozwiązywania
problemów
alkoholowych;
Gminnego
programu
przeciwdziałania
narkomanii, a także Gminnego
programu
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz
ochrony
ofiar
przemocy
w rodzinie w Gminie Luzino na
lata 2012-2017

Patrz
dokumenty
źródłowe

Patrz
dokumenty
źródłowe

Patrz dokumenty źródłowe

Budżet gminy
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4.3.2. Podejmowanie działań
interdyscyplinarnych
ograniczających
zjawisko
przemocy w szkole i środowisku
rówieśniczym

2016-2022

4.3.3.
Funkcjonowanie
grup
wsparcia dla osób uzależnionych,
współuzależnionych i dorosłych
dzieci alkoholików
4.3.4. Podejmowanie działań
informacyjnych zmierzających do
poprawy bezpieczeństwa osób
starszych/niepełnosprawnych

2016-2022

2016-2022

Urząd Gminy, GOPS,
NGO,
Zespół
Interdyscyplinarny,
lokalne media, kluby
sportowe, inne osoby
i
instytucje
zaangażowane
w przeciwdziałanie
przemocy,
wolontariusze
Urząd Gminy, NGO

a) Ilość zrealizowanych projektów;
b) Ilość osób zaangażowanych
w projekty;
c) Ilość uczestników projektów

Budżet gminy

a) Ilość
osób
uczestniczących
w grupach wsparcia;
b) Ilość grup wsparcia

Budżet gminy

Urząd
Gminy,
policja,
lokalne
media, GOPS

a) Liczba materiałów graficznych
rozprowadzonych
wśród
mieszkańców;
b) Ilość minut w lokalnych mediach
(radio, telewizja) oraz ilość
artykułów
poświęconych
tematowi (prasa)

Budżet gminy
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7. SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY STRATEGII
ORAZ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
7.1.

SYSTEM MONITOROWANIA STRATEGII

Koordynacją wdrażania, monitorowaniem i oceną realizacji Strategii zajmować się
będzie kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie zobligowany do tych
działań treścią art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej: ”Ośrodek pomocy społecznej
koordynuje realizację strategii […]”. W tym celu kierownik powoła kompetentny Zespół,
w skład którego będą mogły wchodzić osoby niebędące pracownikami Ośrodka, a będące
specjalistami w określonych dziedzinach realizacji celów Strategii. Zespół prowadzić będzie
monitoring w oparciu o wskaźniki finansowe i ilościowe. Bazą informacji statystycznej,
zbieranej na potrzeby wskaźników monitorowania będą źródła statystyki publicznej (GUS)
na poziomie gminy. Poza tym bazę tą będą stanowiły informacje i dane otrzymane od
instytucji i organizacji, grup środowiskowych biorących udział w programach związanych
z poszczególnymi celami realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Luzino.
Częstotliwość pomiaru, a także raporty wskaźników ustalane będą w zależności od ich
kategorii

(produkt,

rezultat,

oddziaływanie)

w

cyklu

rocznym.

Oprócz

Komisji

przedsięwzięcia z zakresu realizacji Strategii monitorowane będą przez Zespół Zadaniowy
GOPS.

7.2.

SPOSOBY OCENY REALIZACJI STRATEGII

Ocena realizacji Strategii odbywać się będzie:
1) przed realizacją programu (ex-ante),
2) na bieżąco w trakcie realizacji Strategii i wykonywania poszczególnych zadań
(on-going),
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3) po jego zakończeniu (ex-post),
4) na

podstawie

określonych

wskaźników,

osiągniętego

wymiernego

rezultatu

w porównaniu z okresem minionym, na podstawie oceny analizy sytuacji społecznogospodarczej i środowiskowej Gminy Luzino.

8. SYSTEM

WDRAŻANIA

ROZWIĄZYWANIA

ZMIAN

PROBLEMÓW

W

STRATEGII

SPOŁECZNYCH

DLA GMINY LUZINO NA LATA 2016-2022
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Luzino zostanie przyjęta
w formie uchwały Rady Gminy. Wdrażane zmiany będą także podlegały uchwaleniu przez
Radę Gminy. Zmiany w Strategii inicjowane będą przez Wójta Gminy Luzino, Komisję
Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy, pozostałe Komisje Rady Gminy oraz grupy
społeczno-gospodarcze uczestniczące w procesie wdrażania i realizacji Strategii.
Wdrażanie konkretnych działań przedstawionych w Strategii będzie zależało od
szeregu czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, z których najważniejsze to:

1) sytuacja finansowa gminy,
2) możliwość pozyskania środków zewnętrznych, w szczególności środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
3) stopień zaangażowania poszczególnych instytucji gminnych, w szczególności GOPS,
4) aktywność mieszkańców gminy.
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9. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Luzino na lata
2016-2022 powinna przyczynić się do wdrożenia w Gminie Luzino nowoczesnego modelu
polityki społecznej. Strategia ukierunkowuje działania władz samorządowych i instytucji
pomocy społecznej, w tym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na pełnienie aktywnej roli
w budowaniu nowoczesnego modelu systemu pomocy społecznej. Zorientowanie Strategii na
wybranych grupach socjalnych przez pryzmat działań strukturalnych, inwestycyjnych
i rozwojowych jest najlepszą możliwością poprawy sytuacji wielu osób, a także
zaktywizowania wielu grup podlegających wykluczeniu społecznemu.
Celem Strategii są działania długookresowe i długofalowe, polegające na inwestycji
w kapitał ludzki, system edukacji, poprawę sytuacji materialnej i działania na rzecz poprawy
rynku zatrudnienia, mające powiązania ze wzrostem przedsiębiorczości. Strategia jest zatem
instrumentem nowoczesnej polityki społecznej wdrażanej na poziomie lokalnym przez
władze samorządowe Gminy Luzino, mającym pobudzać do aktywności organizacje,
instytucje i środowiska działające w obszarze pomocy społecznej, oraz rozwoju
gospodarczego i społecznego gminy.
Cele, kierunki działań oraz propozycje projektów zawarte w Strategii pozwalają na
dotarcie do najbardziej potrzebujących grup społecznych, często marginalizowanych
i wykluczonych ze społeczeństwa. Strategia proponuje wdrożenie partnerstwa lokalnego
między różnorodnymi partnerami społecznymi, jako zasady rozwiązywania problemów
społecznych mieszkańców Gminy, co pozwala na rozwój i pogłębianie współpracy pomiędzy
instytucjami, organizacjami i samorządem.
Strategia ukazuje również, poza układem organizacyjno-instytucjonalnym, układ
finansowania polityki społecznej i źródła pozyskiwania środków na rozwiązywania
problemów społecznych, w tym środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Stwarza to szansę na usprawnienie instytucjonalne sfery związanej
z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, ograniczaniem negatywnych zjawisk
społecznych, takich jak patologie, ubóstwo czy długoterminowe bezrobocie. Ważnym
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zadaniem jest skonstruowanie mechanizmów finansowych pozwalających na łączenie
środków z różnych źródeł.
Niezwykle istotną kwestią ujętą w Strategii jest konieczność budowy platformy
instytucji i organizacji koordynujących działania na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych. W tym procesie zapewnić należy przygotowanie oraz wzmocnienie kadrowe
i lokalowe kluczowej instytucji wdrażania Strategii, jaką jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. W dokumencie Strategii zaproponowano również monitoring i ocenę
skuteczności realizacji zadań strategicznych.
W ramach wdrażania Strategii należy podjąć następujące działania zmierzające do
osiągania celów strategicznych:
1) zapewnienie montażu finansowego ze środków samorządowych, państwa oraz
prywatnych,
2) profesjonalne przygotowanie służb, instytucji i kadr, które będą zarządzać, wdrażać
i monitorować projekty strategiczne,
3) wzmocnienie systemu organizacyjnego oraz podniesienie nakładów na infrastrukturę
techniczną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który posiada kluczową rolę
w procesie wdrożenia programu społecznego na terenie Gminy Luzino,
4) reorientacja wydatków w ramach polityki społecznej w kierunku zwiększenia
nakładów na „aktywne fora” oraz rozszerzenie tych form na wszystkie obszary
występowania problemów społecznych,
5) wprowadzenie rozwiązań umożliwiających jeszcze większy udział organizacji
niepublicznych (zwłaszcza pozarządowych) w realizacji publicznych usług z zakresu
pomocy społecznej.
Przyjęcie przez Samorząd nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Luzino ma istotne znaczenie dla realizacji lokalnej polityki społecznej. Polityka
społeczna jest realizowana poprzez politykę emerytalno-rentową, pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, zatrudnienia, rodziny, mieszkaniową, socjalizacyjną. Najważniejsze cele
polityki społecznej to:
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1) bezpieczeństwo socjalne, które obejmuje zapewnienie dochodów i usług w sytuacji
wystąpienia ryzyka socjalnego (choroba, inwalidztwo, starość, śmierć, bezrobocie),
2) inwestycje w człowieka – tworzenie równych szans rozwoju ludzi, kształcenie
młodego pokolenia, promocja zatrudnienia (czynnik rozwoju gospodarczego),
3) ład społeczny – jako podstawa stabilizacji życiowej ludzi, współpracy w osiąganiu
celów, tolerancji różnic między ludźmi. Wartość pokoju społecznego rośnie wraz
z osiąganiem dobrobytu i stabilizacji politycznej,
4) życie rodzinne – ochrona wartości i więzi rodzinnych, oznacza powrót do wartości
związków między ludźmi i poczucia bezpieczeństwa na podstawie więzi
emocjonalnych i uczuciowych. Wychowanie przyszłych generacji wymaga wsparcia
rodzin nie tylko ubogich i nie tylko materialnego ze strony osób i instytucji.
Realizując Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych należy pamiętać, iż nie
jest to jedyny dokument w obszarze polityki społecznej, którego skutki będą dotyczyły
mieszkańców Gminy Luzino. Analiza dokumentów na poziomie krajowym, wojewódzkim
oraz powiatowym pozwala na skuteczniejsze programowanie działań na poziomie lokalnym,
tak by części działań nie powielać, ale wpisywać się własnymi działaniami w rzeczywistość
formalno-prawną, uwzględniając lokalne potrzeby.
Od realizacji powyższych założeń i determinacji w procesie wdrażania Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Luzino na lata 2016-2022 zależeć będzie
efektywność i zdolność instytucji, organizacji i władz samorządowych do rozwiązywania
problemów społecznych mieszkańców Gminy Luzino.
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