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Strategia rozwiqzywania problem6w spoleeznyeh w Grninic Toszck 

w latach 2006-2015 

,.. .. 

Wst~p 
Strategia rozwi<tzywania problem6w spotecznych jest wyrazem zintegrowanego planowania 

spoleeznego w najbardziej og6lnym uj~ciu .Oznacza to spos6b osi<tgania wyznaczonych 

ce16w poprzez sterowanie procesem rozwoju , integracji i polityki spotecznej 

Strategia rozwi<tzywania problem6w spotecznych w Gminie Toszek wyznacza gt6wne 

kierunki dzialail maj<tcych na celu zapewnicnie mieszkailcom Gminy odpowiedniej jakosci 

tycia. 

Spclnienie oczekiwail w tym zakresie wymaga podejrnowania wielorakich dzialail 

strategicznych , w tym zwlaszcza : 

1. likwidujqcych niedostatek , ub6stwo , nier6wnosci spoleczne , niedostosowanie , patologie 

spoteczne, 

2.uprzedzaj<tcych pojawienie si~ sytuacji zagraZaj<tcych bezpieczenstwu socjalnemu , 

3.zapobiegaj<tcych wszelkim przejawom dyskryminaeji , wykluezeniu spoleeznemu i 

marginalizacji . 


4.zapewniaj<teych bezpieczenstwo zycia oraz oehron~ zdrowia 

Sttd rysuje si~ wizja rozwoju , kt6rajest okreSleniem takiego obrazu Gminy ,jaki 

chcielibysmy osi<tgn<tc w przyszlosci . W Strategii Rozwil:tzywania Problem6w Spoleeznyeh 

Gminy Toszek wizj~ sformulowano nast~puj<teo : "Gmina Toszek jest miejscem 

zapewniaj~cym mieszkaiicom wysoki poziom tycia , bezpieczeiistwo , nowoczesn~ 


edukacj~ , dobr~ opiek~ medyczn~ i socjaln~ ". 

Trudna sytuacja na rynku pracy , spadek zamoZnosei mieszkaile6w Gminy , pogl~biajqca sic;: 

pauperyzacja spoleczenstwa sprzyja zwi~kszaniu skali zjawisk patologii , alienacji i 

marginalizacji grup spolecznych. 

Zidentyfikowane na podstawie diagnozy problemy spoleczne , a w szczeg6lnosci utrzymuj <tee 

sit( bezrobocie , ub6stwo , kryzys rodziny , niepelnosprawnosc , bezdomnos6 , uzaleZnienia , 

wzrost przest@czosd wymagaj'l:. wprowadzenia skuteeznych metod aktywnego 

przeciwdzialania. 

Niezb¢ne jest wi~c stworzenie sp6jnego systernu wspcllpracy podrniot6w realizuj'l:.cych 

zadania w zakresie pomocy spolecznej , edukacji , kultury , ochrony zdrowia , bezpieczenstwa 


.publicznego. . . 
Dla opracowania strategii wykorzystano analizy statystyczne zgromadzone i opracowane 
przez Umtd Miejski w Toszku, UI7l\.d Statystyczny ,Osrodek Pomocy Spolecznej ,Miejsko
Gminn<tKomisj~ ds. Rozwi~ania Problem6w Alkoholowych , Niepubliczne Zaklady 
Opieki Zdrowotnej dzialaj'l:.ce na terenie Gminy Toszek oraz pJac6wki oswiatowe .' . 

. . 
Celem strategii jest przedstawienie bilansu korzystnych i niekorzystnych cech spolecznych 

Gminy, a najch podstawie identyfikacjc;: Qarier i przeszk6d oraz opraco:wanie dokumentu , 

dzit(ki kt6remu mozliwe bc;:dzie sprawne i racjonalne organizowanie dzialail zmierzaj'l:.cych do 

rozwil.lZYWania problem6w spotecznych. 


http:dzialaj'l:.ce
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Charaktc.-ystyka Gminy Toszck 

Gmina polozona jest w zachodniej cz«sci wojewodztwa slqskiego, na granicy z 

wojewodztwcm opolskirn. 

W sklad gminy Toszek wchodzi miasto Toszek, bt:d.:tce siedzibq wtadz gminy oraz 14 

solectw: Boguszyce,Ciochowice ,Kotliszowice , Kotulin , Ligota Toszecka, Paczyna, 

Paczynka , Pluzniczka , Pniow , Proboszczowice, Pisarzowice ,Pawlowice , Samow , 

Wilkowiczki . 

Obszar Gminy wynosi ok.99 km2 Gmina ma charakter roIniczy - ponad 70% powierzclmi 
• 

stanowict uzytki roine , a ok.17% lasy. 
Liczba rnieszkancow Gminy wynosi ponad 10 tys. , w tym miasto Toszek ponad 4tys., 

gmina ponad 6 tys. os6b. 
Gmina posiada dogodne polctczenia za posrednictwem PKS z miastem Pyskowice oraz 
miastem Gliwice. 

Podstawowe dane 0 mieszkancach Gminy 

Ludnosc w latach 

Lata I 2002 I 2003 2004 
og6tem 111.116 I 10.866 10.632 

Ludnosc wg.plci 

Lata Ludnosc 
a- miasto og6lem 
b- wies 

2002 

a 
 4.384 

6.726b 

2003 
4.277a 
6.589b 

2004 

a 
 4.155 

b 
 6.477 

'--.-•.. ~. _.. J 
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Urodzcnia i zgony w latach 

Lata 2002 2003 200-4 
zgony 96 105 104 
urodzenia 95 76 73 

Ludnosc wed lug ekonomicznych grup wiekowych : 

----~--

W wieku ----rw wieku --Lata Ludnosc W wieku 
a- miasto og6lem przedprodukcyjnym prodUkcyjnym Ipoprodukcyjnym 
b- wid 

f----~----I-----~~---------

2002 
a 5754328 2787966 

1105b 6685 1558 - 402 2----1---------
2003 
a 2706 571 
b 

4184 907 
11276577 1450 400o 

~-------

2004 
a 4050 858 263 561 
b 6497 1359 3985 1153 

-~ -

Migracja w latach 2002 do 2004 

lata liczba migrujl'tcych 

2002 1270s6b 

2003 1160s6b 

2004 1870sob 

Z przestawionych danych wynika ,ze mamy do czynienia ze spadkowym trendem liczby 
ludnosci . W dodatku maleje liczba ludnosci w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym , a 
wzrasta w wieku poprodukcyjnym . Jest to istotna przeslanka dla wladz, ktora powinna 
okreslic kierunek prowadzenia polityki spolecznej ze wzgl~du na starzejl'tcl't si~ populacj~ , 
wymagajl'tc~ opieki i zabezpieczenia w tym okresie zycia. 

- Wraz ze wzrostem liczby ludnosci w wieku poprodukcyjnym , rosnie rowniez przewaga 
liczby kobiet nad liczbl't m~zczyzn. Ma to szczegolne znaczenie na terenach wiejskich i t:akZe. 
na ten fakt wladze Gminy powinny zwrocic uwag~ przy kreowaniu swojej polityki spolecznej. 
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Liczba bczrobotnycb w latach 2002-2004 

~.~.Lata 2002 2003 2004 
. bezrobotni 516 518 493 
og6tem

f-. 

wtym 284 298 296 
kobiety 

Liczba bezrobotnycb z prawcm do zasitku w latach 2002-2004 

Lata 2002 2003 2004 I 
ogolem 51 33 25 

wtym 
kobiety 

26 13 11 

Liczba os6b bezrobotnych wg okresu pozostawania bez pracy 

..-

Lata 2002 2003 j2()O~
222 210bezrobotni 279 

zarejestrowani 
w PUP do 1 roku 
wtym 
kobiety 

137 115 1111 

Lata 2002 2003 2004 
bezrobotni 237 296 283 
zarejestrowani 
w PUP pow. 1 roku 
wtym 
kobiety 

147 183 185 

, . 
; : 

i 
Liczba os6b bezrobotnych wg poziomu wyksztalceni~, w latach 2002-2004 I 


I
wyksztalcenie lata bezrobotni 
og61em 

wtym 
kobiety 

podstawowe, 2002 232 118 
niepclne podstawowe 2003 240 127 

2004 219 119 
zawodowe 2002 184 101 

2003 181 107 
2004 177 109 
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~---~~-T~--~--
wyksztalccnic lata bczrobotni w tym 

og61en~_ ! kobic~ 
srcdnic 2002 90 60 

2003 91 62 
2004 84 60 

--~~-~--~--

2002 
~-~--~-~--f-----

wyZszc 10 5 
2003 6 2 

1 2004 13 8 
~~~---

Liczba osob bczrobotnych wg wicku w latach 2002-2004 

--~. 

wiek lata bezrobotni wtym 
kobietyog6tem 
~--~-~~--"--

159 ~-18-24 2002 85 
143 782003 
1242004 73 
138 

--~ i-------i--

25-34 2002 86 
2003 92 
2004 130 

35-44 2002 

133 

-f~; -129 
133 772003 

2004 122 .77 
45-54 442002 82 

2003 97 48 
2004 5999 

55-59 22002 6 
2003 12 3 
2004 414 

60-64 2002 2 0 
0 02003 

2004 4 0 
..

Z analizy pOwyZszych danych wynika , ze w latach 2002-2004 bezrobocie ksztaltowalo si~ na 
mniej wi~ej tyro samym poziomie , przy czym w roku 2004 nastqpil niewielki jego spadek. 
Niepokoj~cy jest fakt , ze wsr6d bezrobotnych tylko niewielki % ( ok. 10%) stanowi'l 
bezrobotni z prawem do zasilku i prawie 46% jest zarejestrowanych w PUP powyzej 1 roku . 
Z analizy struktury wiekowej bezrobotnych wynika , ze najwi~ksnt grup~ stanowi'losoby w 
przedziale od 18 do 44 lat. Niewielki spadek osob rejestruj'lcych si~ w PUP w roku'2004 
nas~iI przypuszczalnie z powodu wyjazdow do pracy za granic~ . 
Przyczyn'l bezrobociajest zjednej strony upadek duzych zaklad6w pracy funkcjonuj'lcych na 
tererue gminy , z drugiej strony niski poziom wyksztatcenia osob zarejestrowanych w PUP 
najwi~ksZ'llicz~ stanowi'losoby posiadaj'lce wyksztatcenie podstawowe , niepelne 
podstawowe i zasadnicze zawodowe. 
Dla utatwienia osobom bezrobotnym poszukiwania pracy i dope!niania fonnalnosci w PUP 
Gmina w porozumieniu z PUP uruchomila Biuro dis bezrobocia . 

...... , ",- '.-. ".::-:, " 
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SIuzba zdmwia w gminic 

Na Icrcnic Gminy Toszck dzialajq 3 Nicpubliczllc Zakiady Opicki Zdrowotnej , w ktorych 
przyjmuj'1 rownicz lckarze spccjalisci. W Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku zostal 
uruchomiony ogolnodost((pny oddzia{ wewnytrzny oraz przychodnic spccjalistycznc. 
W nmlach wspo!pracy z NZOZ-ami Grnina organizuJc akcjc prol11ujqCC zdrowic , a takZc 
akcjc badaIl spccjalistycznych i szczepien .Z przekazanych przez NZOZ-y danych \vynika ,zc 
najczQseicj wyst«pujqec ehoroby to : nadeisnienie t~)tniczc ,choroby ukladu krqzcnia, 
cukrlyca oraz przcwlekle niezyty drog oddeehowych na tic rozedmowym i pylicznym. 
Jednoczdnie w ciqgll 3 ostatnieh lat stwierdzono wuost liezby zachorowan na w/v\' ehoroby. 
Poprawa stanu zdrowia moze nastqpic w wyniku szeroko prowadzonej profilaktyki oraz 
uswiadarnianiu spotccze6stwa 0 wyst~powaniu zagrozen ieh przyczynaeh oraz sposobaeh 
zapobiegania zachorowaniorn. 
Kultura i sport 
Dzialalnosc kulturalna prowadzona jest przez Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Toszku. 
Liczne sekcje pozwalaj1'\. mieszkaneorn na rozwijanic zaintereSOWaI1 , przy czym g{ov{ny 
nacisk po{ozony jest na zorganizowanie r6Znyeh fonn sp((dzania wolnego czasu przez dzieci i 
mlodziez. Umicjseowienie MGOK-u na zamku stwarza dodatkowe mozliwosei 
organizowania wystaw i imprez kulturalno-historycznych. 
Organizaej1'\. zyeia kulturalnego w soleetwaeh zajrnuj1'\. si~ Rady Soleckic , maj1'\.ce do 
dyspozycj i zaplceze w postaei swietlic wiejskich i szkoL 
Na terenie Gminy dziaia 5 klubow sportowych : w Toszku , Pniowie , Paczynie, Kotulinie i 
Ciochowicacb .Kluby oprocz prowadzenia statutowej dzialalnosci wspoluczestnicz1'\. w 
propagowaniu kultury fizyeznej i zdrowego stylu zyeia wsrod mieszkat'lcow Gminy. 
Kluby organizuj1'\. spoliowe zaj~cia popoludniowe i sportowe festyny rodzilU1e. 
Bezpieczenstwo publiczne 
W Toszku znajduje si~ Posterunek Policji , podlegaj~lcy Kornisariatowi Policji w 
Pyskowicaeh .Dzialaniem obejrnuje cal1'\. Grnin~ .Na Posterunku zatrudnionychjest 7 
policjantow , w tym 4 dzielnicowych. Organizacyjnie dzielnieowym podlegaj1'\. konkretne 
rewiry , na kt6re podzielono cal1'\. Gmin~ . Mimo zwi~kszenia stanu osobowego Posterunku , 
z przedstawionych przez Policj(( analiz wynika wyst~powanie wzrostu liczby wykroczen 
popclnionych na terenie Grniny, szczegolnie przez osoby b~d1'\.cc pod wplywern alkoholu 
(w roku 2004 odnotowano 160 wykroczen , a w roku 2005 -178). Nie odnotowano 
wykroczen popelnianych przez narkomanow , aczkolwiek Gmina nie jest wolna od 
narkomanii . Dyrektorzy szkoly podstawowej i gimnazjum zglaszali proby sprzedaZy 
narkotykow przez osoby z zewn1'\.trz ; W tyrn zakresie dyrektorzy scisle wspolpracuj'l z 
Policj&.. 
Wzrastaj1'\.ea liezba w),kroczc6 odnotowana na terenie Grniny w roku 2005 powoduje brak 
poczucia pezpieczenstwa wsrod mieszkancow. 
OSwiata 
Na terenie Gminy dziala I girnnazjum ,4 szkoly, podstawowe : w Toszku , Kotulinie , 
Pniowie i Paezynie oraz 1 przedszkole w Toszku. 
Liczba urodzerl w kolejnyeh lataeh wykazuje tendencje spadkowq, co powoduje zmniejszanie 
si~ ilosci dzieei w szkolaeh . We wszystkieh plac6wkaeh dziaiaj'l praeownie kornputerowe , 
systcmatycznie doposazane w sprz~t komputerowy. 
Dla 111gospodarowania cl.asli wolncgo (if,icci i mlodzic'l.y oral. rlllwijanin l.aintcrcsowaIl 
(Imina O[1bGI nrganizo\\';IIlC w s/kolach zilJycia po/";CkCY,Il]C' . \Ltnk:\!1[\.'nlcl11 szk(\j \'1 

Kotulinic I I'lliowic Jcst brilk sal gil1l!1ilslyCillych- l.ajycia \\\cIJO\\dIUa II/.yo,nego odbyv/ajq 

http:Wzrastaj1'\.ea
http:b~d1'\.cc
http:maj1'\.ce
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si<l w adaptowanych salach lekcyjnych. Natomiast i3tnicjqca w Szkole Podstawowej w 
Toszku sala gimnastyczna jest nicwystarczajqca na potrz.eby ze wzglctdu na dut<t1iczby 
UCZI(szczajqcych do szkoly dzieci oraz liczb~ programowych zaj~c w-f. 
W planach Gmina ujmujc budow~ brakujqcych sal rozumiejqc koniecznosc edukowania 
dzieci i mlodziezy w zakresie zdrowego stylu zycia oraz z,%ospodarowania ich wolnego 
czasu. Ze sprawozdan opracowywanych przez dyrektorow szkol wynika ,ze w szkolach majet 
miejsce akty przemocy i agresji glownie b6jki uczniowskie, napastowanie uczniow 
mlodszych przez starszych i niszczenie mienia. Aby ograniczyc powyzsze zjawiska szkoly 
wspolpracujq w rodzicami i policjq. 

Gospodarka 
Gospodarczy rozwoj Gminy jest odzwierciedleniem przemian gospodarczych oraz sytuacji w 
kraju. DuZe zaklady , zatrudniajqce po kilkudziesi~ciu i wi~cej pracownikow, ulegly 
likwidacji.Obecnie na terenie Gminy zarejestrowanych jest ponad 300 podmiotow 
gospodarczych .Glownie Sq to firmy rodzinne lub niewielkie zaklady zatrudniajqce kilku 
pracownikow.Przedmiotem ich dzialalnosci Sq branie : budowlana , handlowa , transportowa 
,produkcyjna ( artykuly spozywcze , budowlane itp.). Powoli rosnie liczba gospodarstw 
agroturystycznych - obecnie dzialajq 3 takie gospodarstwa: 1 w Proboszczowicach i 2 w 
Pawlowicach. Gospodarstwa agroturystyczne stanowiq altematywne Zrodlo doehodow dla 
rolnik6w, stqd eelowe jest upowszeehnianie informacji 0 mozliwosei ieh uruehomienia i 
zasadach funkejonowania . Rozwojowi gospodarstw agroturystyeznyeh sprzyja atrakeyjnosc 
ptrzyrodniezo-historyezna Gminy , polozonej w niedalekiej odleglosei od duZyeh miast 
G6rnego Slqska ( dzi~ki ezemu Gmina moze stac si~ doskonalym miejseem na sobotni
niedzielny wypoezynek .Atutem dla rozwoju turystyki Sq min.: XIV wieezny zamek , liezne 
zabytki w mieScie i soleetwaeh oraz \v)'tyezone seiezki rowerowe.Ushlgi turystyezne mogq 
stanowic dodatkowe Zrodlo doehodu dla mieszkaneow , co przyezyni si~ do zmniejszenia 
ub6stwa. 

Zasoby mieszkaniowe 
Gmina posiada 339 komunalnyeh lokali mieszkaniowych , w tym 2410kale soejalne. Zasoby 
te ~daleko niewystarezajqee , 0 czym swiadczy lista osob i rodzin oezekujqcych na 
rnieszkanie - na lokal soejalny czeka 17 osob, natomiast na mieszkanie - 58 . Gmina nie 
buduje rnieszkaii , przydzial mieszkania nast~puje w sytuacji zwolnienia lokalu z powodu 
wyprowadzenia si~ obecnych lokatorow lub smierci. Pewnym uzupelnieniem w tej dziedzinie 
jest wynajmowanie mieszkan przez osoby prywatne oraz oferowane przez Gmin~ dzialki 
budowlane. 

Pomoc spoleczna 
Zadania z zakresu pomocy spoleczne wykonuje Osrodek Pomocy Spolecznej w 
Toszku.Nalezy do nich :wyplacanie zasilk6w , swiadczen rodziIUlych ,zaliczek 
alimentacyjnyeh , udzielanie pomoey rzeczowej ,sehronienia ,swiadczenie uslug 
opiekuiiczych, praca socjalna. 
Uslugi opiekwicze dla osob starszych , chorych , niepelnosprawnych prowadzi Stacja 
"Caritas" Diecezji Gliwickiej. 
Dzieci ucz~szczajetce do Szkoly Podstawowej w Toszku i Girnnazjum dozywiane Sq w 
stol6wkach szkolnych w formie gorqcego posilku , zas dzieciom ze szk61 wiejskich 
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dostarezane S<l. kanapki. Dla zapewnicnia opieki i wychowania dzieciom z rodzin z 

problemarni spolecznymi uruchomiono swictlice opiekunczo-wychowawcze , w ktorych 

rowniez prowadzi sit( dozywianie. 

Pomoe osobom z problemami uzaleznien prowadzi Punkt -!5:.0nsultacyjno-Doradczy , 

uruehomiony w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwi<l.zywania Problemow 

Alkoholowych . 


Diagnoza problem6w z zakresu pomocy spolecznej w latach 2003-2004 

Powody przyznania 
pomoey 

Liczba osob 
obj~tych pomoc<l. 
w roku 2003 

Liczba osob 
obj~tych pomoc<l. 
w roku 2004 

ubOstwo 421 424 

sieroctwo 23 8 

bezdomnosc 2 4 

potrzeba ochrony 
macierzyiistwa 

86 54 

bezroboeie 48 193 

niepelnosprawnosc 34 102 

dlugotrwala 
choroba 

117 51 

hezradnosc w sprawach 
opiekuiiczo-wyehowawezyeh 
i prowadzenia gospodarstwa 
domowego , w tyrn : 
- rodziny zast@cze 
-rodziny wielodzietne 

56 

11 
18 

65 

13 
16 

alkoholizrn 34 19 

narkomania 0 1 

trudnosci w przystosowaniu 
do zycia po opuszczeniu 
zakladu karnego 

2 2 

W Toszku w roku 2003 z romych fom1 pomocy skorzystalo 639 rodzin, tj. 1769 os6b, co 
stanowi ok. 16% og6lu mieszkancow.W roku 2004 - 562 rodziny , tj. 1461 osob ,co stanowi 
ok. 14%ogolu mieszkaiic6w. Spadek liczby benefiejentow pomoey spoleeznej 
prawdopodobnie wynika z faktu wyjazdow do pracy za granic« , do Niemiec i Holandii. 
Wwielu przypadkach w jednej rodzinie wystttpowalo jednoczdnie kilka 
dysfunkeji .. Przedstawionc danc wyka7.ui'l ;lC dominujqcym czynnikicm przyznaw(U1ia 
pomocy w latach 2003-2004 bylo bC:lrobocic. 
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Problem bezrobociajest zjawiskiem szczegolnie niepokoj<\.cyrn , rna bowiern bezposredni 
wplyw na poziom bezpieczenstwa socjalnego mieszkailc6w Gminy. 
W roku 2004 Gmina wydata na zasitki okresowe 34.658 zt , z tego na zasitki zpowodu 
bczrobocia -30. 424 zl ( swiadczenie to uzyskato 85 osob). 
Dozywianic11l obj«to 238 dzieci , przeznaczaj<\.c na to 66.591 zt . Z ustug opiekunczych 
skorlYstato 29 osob ( koszt 80 .000 zt )- byty to gtownie osoby starsze i samotne. 

Obok swiadczen pornocy spoteczllcj w formie zasilkow pieni~znych , pornocy rzeczowej i 
uslug opiekunczych , prowadzonajest rowniez pomoc w formie pracy socjalnej , skierowanej 
na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnosci do funkcjonowania 
w spoleczenstwie . 

Zasoby polityld spolccznej w Gminic 

Gmina w realizacji polityki spolecznej opiera sit,? glownie na Osrodku Pomocy Spolecznej. 
Dodatkowo na terenie Gminy dziataj<\. organizacje pozarz<tdowe , instytucje ,ktore 
wsp61pracuj<\. z OPS .s<\. to : 

1. stacja Opieki "Caritas" 
2. Caritas Parafialny w Kotulinie, 
3. Caritas Parafialny w Toszku , 
4. Zwiqzek Emerytow i Rencistow, 
5. placowki oswiatowe, 
6. swietlice opickunczo-wychowawcze, 
7. Miejsko-Grninny Osrodek Kultury, 
8. Niepubliczne Zaldady Opieki Zdrowotnej , 
9. Policja, 
10. StraZ Pozama , 
11. kluby sportowe , 
12. Miejsko-Gminna Komisja Rozwi<lZ)'Wania Problemow Alkoholowych 

Analiza SWOT w poszczegolnych obszarach Zycia spolecznego 

ochrona zdrowia 
Mocnestrony 
l.Niepubliczne Zaklady 

OPleki Zdrowotnej funkcjonuj<\.ce 
w najwit,?kszych solectwach i miescie 

2.Szpital Psychiatryczny z ogolnodostt,?pnym 
oddzialem wewnt,?trznym 

3.Mozliwosc korzystania z uslug lekarzy 
specjalistow, 

4.Dobrze funkcjonuj<\.ce apteki 
5.Gabinety profilaktyki medycznej 

w szkolach 

Slabe strony 
1. Brak kompleksowej diagnozy stanu zdrowia 

mieszkailc6w , 
2.Ubozenie spoleczeiistwa , ktorego.nie stac na 

wykup lekarstw , 
3.Mala swiadomosc wsrod spoleczenstwa 

koniecznosci prowadzenia zdrowego 
stylu zycia 

-

http:funkcjonuj<\.ce
http:funkcjonuj<\.ce
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c-~-""-----~<"~"---"----- ---"~"------,---------"---------~ 

Szanse Zagrozenia 

--:--------------"-"-"-~"--+----------~" "
I.Dobra wsp6Jpraca z NZOZ-ami 1.Niedoskonaly system finansowania 

przy organizowaniu program6w . sluzby zdrowia , 
prornuj'tcycb zdrowie i profilaktycznych, 2.0tw;rcie granic powodujqce odptyw 

2.Dobra wsp6lpraca z klubarni sportowymi kadr, 
Z lereny Grniny z zakresie propagowania 3. Ub6stwo i bezrobocic , 
kultury fizycznej i sportu wsr6d 4. Wysoka zachorowalnosc na choroby 
mieszkanc6w, cywilizacyjne 

3.Samodzielnos6 i inicjatywa kadr kierowniczych 

plac6wek ochrony zdrowia 


edukacja publiczna 

Mocne strony 
I.Dobrze vvyksztalcona , stale 

podnOSZetca kwalifikacje 
kadra pedagogiczna, 

2. Dobrze wyposaZona baza edukacyjna, 
3.Mozliwosc szybkiego kontaktu na linii 

nauczyciel - rodzic , 
4.Szybka wykrywalnosc pato\ogii wsr6d 

dzieci i mlodziezy , 
5. Zatrudnienie pedagog6w w szkolach, 
6. Organizowanie zajyc pozalekcyjnych 

Slabe st~ony 
1. Wzrost zachowan agresywnych wsr6d 

mlodziezy, 
2.Rosnetce zubozenie spo!eczellstwa i 


nieporadnosc vvychowawcza cZysci rodzin , 

3. Nie nadetzajqca za zmianami demograficznymi 

siec szk6t 

Szanse 

1. Mozliwosc pozyskania srodk6w 
finansowych z funduszy unijnych , 

2. Wzmocnienie wsp61pracy z Poiicjet 
w zakresie prewencji 

Zagrozenia 

1. Spadek dochod6w Gminy w wyniku 
polityki pans twa , ograniczajetcy mozliwost 
finansowania dzialalnosci plac6wek oswiatowych, 

2. Utrzymujqcy siy niz demograficzny , 
3. Brak standard6w w oswiacie 

"- "-"-"--"--"-<" 
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bezpieczcnstwo publicznc i zapobicganic patologiom spolecznym 

Mocne 
i.Dobra wspotpraca wtadz Gminy 

Z Policjq, 
2.Aktywnic dziaiajqea Miejsko- Gminna 

Komisja Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych , 

3.Punkt Doradczo- Konsultacyjny , 
zatrudniajqey psychologa , 

4.swietlice opiekunczo-wychowawcze , 
dzialajqce przy szkolach , 

5.prowadzenie wsrod dzieci i mlodziczy akcji 
uswiadamiajqeych szkodliwosc i skutki 
picia alkoholu , zaZywania narkotykow 

l.zbyt mala liczba policjantow na 
zatrudnionych na Postcrunku 
Policji w Toszku , 

2. Ulrudniony staty kontakt z Policj'l, 
3. Wzrastaj'lca liczba wykroczcn 

popelnianych na tcrenie Gminy , 
4.Wzrost patologii, dysfunkcji i agrcsji wsrod 

dzicci i mlodziezy 
5.Zbyt mala liczba patroli policyjnych w 
terenie 

1. Mozliwosc pozyskania srodkow 
unijnych na realizacjl.( 
programow zapobiegaj'lcych 
patologiom , 

2. Wspolpraca z organizacjami 
pozarzqdowymi 

rynek pracy 

1. Zbyt male srodki finansowe przeznaczane w budzecie 
panstwa na funkcjonowanie Policji , 

2.Brak wplywu wtadz Gminy na dzialania Policj i , 
3.Spadek bezpieczenstwa , 
4.Rozpad rodziny , 
5. Wzrost liczby osob korzystaj'lcych z pomocy 

spolecznej 

IMocne strony ...__.::---:--_==---..,.....S-ta-b-esh'ony--- ._.~..__ 
l.Dobra wspolpraca z Powiatowym 

Urz¢em Pracy (funkcjonuj'lce 
w Gminie, Biuro dis bezrobocia ), 

2. Dzialania aktywizujqee kierowane do 
os6b pozostaj'lcych bez pracy , 

3.Atrakcyjnosc przyrodnicza Gminy , 
4.1nteresujace zabytki w midcie i gminie , 
5.Wyznaczone sciezki rowerowe, 
6.Tereny przeznaczone pod dzialalnosc 

komercyjnq, 

l.Mala aktywnosc osob pozostajqcych. 
bez pracy , 

2.Brak programu promuj'lcego Gminf;? , 
3.Brak miejsc hotelowych i malo atrakcyjna 

oferta gastronomiczna, 
4.Brak zaioteresowania inwestorow 

Gmin'l, 
S.Wysokie bezrobocie wsr6d os6b 

0 niskich kwalifikacjach , 
6. Siabo ro7winic;ta infrastruktura 



-.----.---.~.---.-...----.-.- ,-··--::···--·-:c-·-=----:---·--·~·--·-·cc_-------·-·...,:______, 

7.0rganizacja imprcz maso\vych 7.Duza liczba bezrobotnych - tzw. 
przez Miejsko-Gminny Osrodck Kultury bezrobocie 

I.Rozw6j gospodarczy regionu , I. Starzcnie siy spoieczeiistwa , 
2.Mozliwosc pozyskania funduszy 2. Zubozenie spoleczeiistwa , 

unijnych, J. Spadajqcc dochody Gminy , 
3.Rozw6j turystki i agroturystyki, 4.Brak komp[cksowych program6w 

przcciwdziaiania bezrobociu , 
~.~__~________.___._.~_5~igracja ludz~mlodych.¥ prac'l.za grani~ 

pomoc spoleczna , polityka prorodzinna ,polityka mieszkaniowa 

Mocne strony 
1. Pr~Znie dziataj'l.ca pomoc spoleczna , 
2. Wyksztalceni pracownicy socjalni, 
3. Dobra znajomosc srodowiska 
4.Umiej~tnosc reagowania w sytuacji 

kryzysowej, 
5. Wsp61praca z organizacjami 

pozarzqdo\vymi , 
6. Wyznaczenie teren6w pod budownictwo 

mieszkaniowe 

Slabe stronL 
I .Ograniczone srodki finansowe , 
2. Zwi<,:kszaj'l.ca siy ilosc os6b korzystaj'l.cyc:h 

ze swiadczeii pomocy spolecznej , 
3.Niewystarczaj'l.ca liczba pracownik6w 

socjalnych, 
4.Brak mieszkaii komunalnych , w tym 

mieszkaii socjalnych w stosunku do potrzeb, 
5. Male mozliwosci pomocy dla rodzin 

patologicznych , w szczeg61nosci w przypadku 
wystypowania przemocy w rodzinie 

6. Brak mieszkaii chronionych 

-

Szanse 

1. Moiliwose pozyskiwania 
srodk:6w unijnych , 

2.Powstawanie nowych miejsc 
pracy, 

3.Wzrost liczby remontowanych budynk6w , 
4.Programy pomocowe dla os6b rozpoczynaj'l.cych 

dzialalnose gospodarcZ4. , 
5.Efektywne wsp61dziaianie OPS z CPPR, 
6.Zawieranie kontrakt6w socjalnych 

1.Roszczeniowa i pasywna postawa 
klientow pomocy spolecznej, 

2 Starzenie sit( i ubozerne spoleczenstwa 
3.Poglybianie siy dysfunkcji w rodzinie, 
4.Niewystarczaj'l.ca ilose srodk6w 

finansowych na pomoc ludziom 

potrzebuj'l.cym , . 


5. Brak srodk6w finansowych na zakup 
nowych budynk6w i remonty starych , 

---------~-------

http:4.Niewystarczaj'l.ca
http:3.Niewystarczaj'l.ca
http:Zwi<,:kszaj'l.ca
http:dziataj'l.ca
http:prac'l.za
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GI6wnc j'szczcg6lowc cdc stratcgicznc 

I. Cel stratcgiczny : " Stworzenie mieszkancom dobrych jako.fciowo warunkow zycia 
wolnych od zagrozell w zintegrowanej spolecznosci" 
Ccle opcracyjne : 
1. IdentyJikowanie przyczyn ub6stwa i czynnikow powodujqcych korzystanie z pomocy 

spolecznej, 
2.Pomoc osobom i rodzinom zagrozonym dysJunkcjami , w szczegolnosci bezrobociem . 
3.Pomoc osobom starszym i samotnym . 
4.Analiza sytuacji os6b niepelnosprawnych . 
5.Zmniejszenie zagrozenia przest~czosciq na terenie Gminy. 
6.Zdrowe spoleczenstwo ,swiadome zagrozen. 

Cel operacyjny nr 1 - Identyfikowanie przyczyn i czynnikow powodujqcych korzystanie z 
pomocy spotecznej 

Dzialanie: 
1. 	 Analiza rzeczywistych potrzeb spotecznych , 
2. 	 OkreSlenie zapotrzebowania na pomoc finansowq niezb«dnq do zaspokojenia potrzeb. 
3. 	 Rozpoznanie g16wnych problemow spolecznych i ich zasi«gu . 
4. 	 Ustalenie zasad wspolpracy przy wymianie informacji mi«dzy instytucjami i 


organizacjami wspolpracujqcymi z Osrodkiem Pomocy Spolecznej . 

5. 	 Analiza skarg i wnioskow osob korzystajqcych z pomocy spolecznej. 

przewidywane efehy : 
1. Rozpoznanie irodta zagrozeii zycia spolecznego na terenie Gminy . 
2. 	 Opracowanie diagnozy i wykorzystywanie uzyskanych inforrnacji w dzialaniach w 

zakresie pomocy spolecznej . I 
3. 	 Zwi«kszenie efehywnosci dzialan i skuteczne reagowanie Osrodka Pomocy : 

Spolecznej oraz organizacji i instytucji wsp6tpracujqcych na aktualne problemy. 
4. 	 Wykorzystanie w celach profilaktycznych irodla inforrnacji 0 przyczynach 


korzystania z pomocy spolecznej. 


eel operacyjny 2 - Pomoc osobom i rodzinom zagrozonyrn dysfunkcjq w szczegolnosci 
bezrobociem 

Dzialanie: 
1. 	 Pobudzanie aktywnosci os6b i rodzin korzystajqcych z pomocy spolecznej i 


wyksztalcenie wniej«tnosci rozwiqzywania trudnych sytuacji zyciowych. 

2. Prowadzenie wszechstronnej pracy z rodzinq, . 
3. 	 Wspotpraca z PUP w Gliwicach oraz Biurem dis bezrobocia w Toszku w zakresie 


posrednictwa pracy i doskonalenia zawodowego osob bezrobotnych. 

4. 	 Wsp61praca pracownikow socjalnych ze szkolarni - pedagogiem szkolnym ,Miejsko


Gminnq Komisjq, Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych , Policjq. 

5. Udzielanie pomocy na zasadach okrcSlonych W lIslawie 0 romncy spokczllcj. 
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6. Dzialanie Szkolncgo Osrodka Kariery w Gimnazjum w Toszku w zakresie 

stymulowania mlodziezy do aktywnego planowania drogi edukaeji i zawodowcj. 
Przewidywane efckty : 
I. 	Zwi~kszenie ak'tywnosei rodzin i os6b korzystajctcyeh z pomoey spoleeznej. 
2. 	 Umozliwicnie rodzinom i osobom przezwyeittzenie trudnych sytuaeji zyeiowych . 
3. 	 OgraniCzenie liezby os6b korzystaj~eyeh z pomoey'Spoleezncj. 
4. 	 Ograniczcnie liczby bezrobotnych wsr6d mlodziczy poprzez dostosowanie 

wyksztakenia do potrzcb rynku pracy. 

eel opcracyjny 3 - Pomoc osobom starszym i samotnym 


Dzialania: 
I. 	 Promowanie aktywnego trybu zycia os6b starszych poprzez wspieranic r6Znyeh fom1 

dzialalnosei , iniejatyw . 
2. 	 Rozszerzenie uslug pielttgnaeyjnyeh i opiekuflezych dla os6b starszyeh w miejscu 

zamieszkania . 

przewidywane efekty : 

1. 	 Respektowanie praw os6b starszyeh do godnego Zyeia w spoleezenstwie. 
2. 	 Zapewnienie komfortu psyehieznego i poezucia bezpieezenstwa osobom starszym 

poprzez zabezpieczenie ieh funkejonowania w srodowisku lokalnym. 
3. 	 Zagospodarowanie ezasu wolnego os6b starszyeh. 
4. 	 Wlctezenie os6b starszyeh do zyeia w lokalnej spoleeznosei . 

eel operaeyjny 4 - Analiza sytuaeji os6b niepelnosprawnyeh 

Dzialania: 
L Utworzenie w Osrodku Pomoey Spoleeznej bazy danyeh os6b niepetnosprawnyeh 

oraz jej aktualizaeja . 
2. 	 Utworzenie w Osrodku Pomoey Spoleeznej punktu infonnaeji dla os6b 

niepelnosprawnyeh 0 mozliwosei skorzystania z pomoey ze wskazaniem ir6del oraz 
mozliwosei podj~eia praey. 

3. 	 Integrowanie osob niepelnosprawnych ze srodowiskiem i lUUozliwienie im pelnego 
uczestnietwa w Zyciu spolecznyrn poprzez prac~ socjaln~, organizowanie we 
wspolpracy z Miejsko-Gminnyrn Osrodkiern Kultury festynow integracyjnyeh . 

4.Likwidacja barier architektonicznyeh 
przewidywane efekty : 

1. 	 Usprawnienie fizyczne i psychiczne osob niepelnosprawnych . 
2. 	 Odciqz.enie rodzin z osobami nlepelnosprawnyrni oraz poprawa sytuaeji rnaterialno-: 

bytowej. 

eel operacyjny 5 - Zmniejszenie zagrozenia przest~pez()sei~ na terenie Gminy . 

Dzialania: , 

1. 	 Podejrnowanie dzialan profilalctyeznyeh i preweneyjnych wsrod dzieei i rnl:odzieZy. 
2. 	 Organizowanie dla rnieszkancow kursow i szkolen ue~cyeh 0 zachowaniaeh w razie 

zagrozenia. 
3. 	 przelarnywanie oporow rnieszkaneow w zakresic wspolpraey z Poliej~, propagowanie 

zasad odpowiedzialnosei za mienie. 
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przewidywane efekty : 
1. 	 Wzrost swiadomosci wsr6d micszkanc6w , a przede wszystkim wsr6d dzieci i 

mlodziezy.' 
2. 	 Wzrost bezpicczcnstwa na tercnie Gminy. 

""" 
Cel operacyjny 6 Zdrowe spokczenstwo , swiadome zagrozcn . 

Dzialania: 
1. 	 Zdiagnozowanie stanu zdrowia mieszkanc6w oraz przyczyn najcz~scicj 


wyst~pujqcych chor6b. 

2. 	 Organizowanic akcji promuj<tcych zdrowic oraz akcji profilaktycznych , 
3. 	 Propagowanic r6mych fonn aktywncgo sp((dzania wolncgo czasu. 
4. 	 Rozwijanic pomocy socjotcrapeutycznej poprzez uruchamianie swietlic 


socjioterapetutycznych i opiekunczo-wychowawczych. 

5. 	 Funkejonowanie Punktu Konsultaeyjno-doradezego dia os6b uzalemionyeh . 
6. 	 Opraeowanie i wdrozenie program6w : przeeiwdzialania przemoey w rodzinie , 

przeeiwdzialania narkomanii oraz przeeiwdzialania alkoholizmowi. 
7. 	 Prowadzenie w szkolaeh szeroko zakrojonej akeji informaeyjnej na temat 


szkodliwosci i skutk6w uzalemicn . 

8. 	 Przeprowadzanic kontroli punktow sprzedaj<tcyeh alkohol. 

przewidywane efekty : 

I. 	 Wzrost wsr6d spoleczenstwa swiadomosei 0 zagrozeniaeh ,jakie nios<t ze sob<t 

uzaleZnienia. 


2. 	 Wzrost dbalosei 0 swoje zdrowie. 
3. 	 Zapobieganie si((gania przez dzieci i mlodziez po papierosy > alkohol i narkotyki. 
4. 	 Wyjseie z uzaleZnien. 

Aktualizacja Strategii Rozwhtzywania problem6w Spolecznych 

Ze wzgl~du na zmieniaj<tee si~ uwarunkowania zar6wno wewnqtrz Gminy ,jak i w jej 
otoezeniu Strategia powinna bye monitorowana i dostosowywana do faktycznych potrzeb. 
Weryfikaeja strategii powinna odbywae si~ co najrnniej rai: na 4 lata, z wykorzystaniem 
ankiet celem poznania opinii spoleczenstwa . W czasie weryfikaeji mog<t pojawiae si~ 
zupelnie nowe cele szczegolowe i projekty dotycZ'l.cc tyeh aspekt6w zycia spoleeznego, 
ktorych przy tworzeniu Strategii nie moma bylo przewidziec . 
Przy weryfikacji nalezy jednak pami~tac 0 celu nadrz~dnym ,jakim jest dqi:enie do poprawy 
jakosci ZyGia mieszkanc6w ten cel powinien pozostawac nie zrnieniony i wprowadzane 
zmiany maj<t slliZyc jego realizaeji. 
Za monitorowanie Strategii odpowiedzialny jest Osrodek Pomocy Spoleeznej , kt6ry na 
koniec ka:zdej kadencji b~dzie skladal Radzie Miejskiej sprawozdanic z realizacji 
wyszczegolnionych cd6w i przcdstawial wniosek 0 aktualizacj<;: Stratcgii. 

http:dotycZ'l.cc

