
 

 

UCHWAŁA NR XV/ 100 /2011 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

z dnia 19 grudnia 2011 roku 

 

 

w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Książ Wlkp.            

w latach 2012 – 2016 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz  art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy            

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2009 r.  Nr 175 poz. 1362                           

ze zmianami/ Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy        

Książ Wlkp.  w latach 2012-2016 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. 

 

 

 
                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                          w Książu Wlkp.  

                                                       /-/  Paweł Walkowiak 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik  

do Uchwały Nr XV/ 100 /2011 

Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

z dnia 19 grudnia 2011 r. 

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA  

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  

W GMINIE KSIĄŻ WLKP.  

NA LATA 2012-2016 
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1. CZĘŚĆ WSTĘPNA 

Opracowując i realizując niniejszą strategię należy wziąć pod uwagę fakt, że problemy 

społeczne nie powstają w próżni. Są ściśle związane ze sferą ekonomiczną, edukacyjną, 

zdrowotną, mieszkalnictwem danego regionu. 

Posiadanie strategii w zakresie polityki społecznej jest przede wszystkim wymogiem 

ustawowym – ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009,                  

Nr 175, poz. 1362, ze zm.), która nakłada na gminę obowiązek opracowania  i wdrażania 

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Poza tym jest potrzebą                          

i wymogiem nowej sytuacji społeczno-gospodarczej naszej Gminy, związanej głównie                   

ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz zupełnie nowymi możliwościami 

związanymi  z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na rozwój lokalny, w tym na politykę 

społeczną. 

Jest dokumentem wymaganym w przypadku ubiegania się o środki strukturalne                             

Unii Europejskiej. Obowiązek posiadania tego dokumentu nakłada także Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Książ Wlkp. na lata 

2012 – 2016 to długofalowa wizja działań wiodących do dokonania trwałej zmiany społecznej 

zgodnie z przyjętymi priorytetami; wizja kompleksowa i spójna, tworzona  

i konsekwentnie realizowana przez różne podmioty współpracujące ze sobą na rzecz dobra 

wspólnego lokalnej społeczności. Aby osiągnąć wyznaczone cele niezbędne będzie 

współdziałanie między władzami lokalnymi i formalnymi lub nieformalnymi grupami 

społecznymi. W długofalowej perspektywie ma to niwelować różnice społeczne, a także 

wspierać miejscową ludność w przezwyciężaniu problemów. 

Okres realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Gminie Książ Wlkp. na lata 2012 – 2016 obejmuje pięć lat, co ułatwi władzom gminy 

formułowanie zadań do realizacji w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

 

1.1. Regulacje prawne stanowiące podstawę tworzenia i wdrażania Strategii. 

Różnorodność problemów społecznych występujących w gminie powoduje 

konieczność wzięcia pod uwagę także innych aktów prawnych, które mają istotny wpływ na 

konstrukcję dokumentu i rozwiązywanie zadań społecznych w przyszłości, jak m.in.: 

 

 ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zm.) 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U., Nr 179,                

poz. 1485 ze zm.) 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                                 

(Dz. U.,  Nr 180, poz. 1493 ze zm.) 

 ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., 

Nr 231, poz. 1375) 

 ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 



 

 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.) 

 ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.,                   

Nr 139, poz. 992, Dz. U. ze zm.) 

 ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów              

(Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7, ze zm.) 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) 

 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zm.) 

 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r.,  

Nr 43, poz. 225 ze zm.) 

 uchwała Rady Miejskiej w Książu Wlkp. nr XX/136/04 z dnia 18 października 2004 roku 

w sprawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Książ Wlkp. na lata 2006-2029.  

Powyższe dokumenty nakładają na Gminę określone ustawowe obowiązki dając 

równocześnie instrument prawny w sferze działań w zakresie szeroko rozumianego 

rozwiązywania problemów społecznych. 

W procesie opracowywania Strategii wykorzystano dane pochodzące z Urzędu 

Miejskiego w Książu Wlkp., Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Książu Wlkp., Powiatowego Urzędu Pracy               

w Śremie. 

 

1.2. Cel i korzyści wynikające z utworzenia Strategii. 

Proces zarządzania gminą w szczególności w aspektach jej rozwoju, musi mieć 

charakter aktywny i być nastawiony na kreowanie przyszłości, a więc winien być oparty na 

podejściu strategicznym. Analizy strategiczne pozwalają poznać ogólną sytuację organizacji 

przez badanie jej zasobów i działalności oraz rozpoznanie otoczenia zewnętrznego. Stanowią 

podstawę do ustalenia jej strategii i celów. 

Celem utworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Gminie Książ Wlkp. na lata 2012– 2016 jest: 

 strategiczne zaplanowanie i realizowanie aktywnej polityki społecznej na poziomie 

lokalnym oraz wytyczenie kierunków działań w zakresie rozwoju potencjału 

instytucjonalnego i społecznego gminy; 

 wypracowanie sprawnego i efektywnego programu pomocy, który umożliwi skuteczne 

rozwiązywanie problemów społecznych oraz będzie przeciwdziałał wykluczeniu 

społecznemu i marginalizacji. 

Strategia ma dać ramy prawne poczynań gminy w szeroko rozumianych działaniach 

na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Wśród oczekujących różnego rodzaju 

pomocy, szczególnych działań wymagają dzieci i młodzież. 

Potoczna opinia, że teraz młodzież jest gorsza nie znajduje merytorycznego uzasadnienia.             

Na pewno jest inna – bogatsza w wiedzę  wynikającą z postępu nauki i techniki, lepiej 

odżywiona, ubrana  aniżeli ich rodzice i dziadkowie. Bez wspólnego działania opiekunów, 

placówek oświatowych, Kościoła i innych instytucji, trudno będzie zapobiec wzrostowi ilości 

zdarzeń, które wśród dorosłych budzą troskę czy nawet przerażenie. 



 

 

W zakresie działań adresowanych dla dzieci i młodzieży zadania objęte niniejszą 

Strategią nie dają recepty, nie są sposobem na rozwiązanie wszystkich problemów                      

czy usunięcie zagrożeń. Mają stanowić rodzaj oferty. Oferty m. in. spędzenia wolnego czasu             

– z jednej strony, z drugiej – wspomóc rodziców i m. in. placówki oświatowe w ich 

codziennych działaniach. Strategia nie  ma zastąpić rodziców, gimnazjów i szkół 

podstawowych w ich ustawowych obowiązkach. Ma stanowić próbę pomocy, która będzie 

wymagała czasu jak  i środków finansowych. Strategia nie stanowi zamkniętej przestrzeni 

form i sposobów działania. Może zostać według potrzeb rozszerzona, wzbogacona – tak jak 

tego wymagać będą okoliczności, nowe pomysły czy możliwości.  

Działania ujęte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  przekładają się już na 

budżet Gminy 2012 roku. 

 

1.3. Struktura dokumentu. 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma w założeniach pełnić 

rolę schematu integrującego działania poszczególnych  uczestników życia społecznego                

w gminie. Podstawową funkcją strategii powinno być z jednej strony dostarczanie podmiotom 

polityki społecznej oraz mieszkańcom informacji o długookresowych uwarunkowaniach 

rozwoju infrastruktury społecznej, natomiast z drugiej strony deklaracją i zobowiązaniem 

władz gminy do podjęcia określonych przedsięwzięć  i działań. Strategia ma charakter 

społeczny i oparta jest na partnerstwie. Określa kierunki  i granice działań władz oraz udział 

innych partnerów. Jest stale aktualizowana i korygowana. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Książ Wlkp. na lata 

2012 – 2016 w swojej strukturze podzielona jest na cztery części: wstępną, diagnostyczną, 

programową oraz wdrażania  realizacją strategii. Uwzględnia także systematyczne                           

i równolegle prowadzone działania w sferze: wychowania, edukacji, kultury, rozwoju 

aktywności i samorządności obywatelskiej, rozwiązań: ekonomicznych, inwestycyjnych, 

prawnych i porządku publicznego. Nakreśla również wizję i cele oraz kierunki działań, które 

podejmowane będą w obrębie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych oraz autorskich  

i lokalnych rozwiązań dostosowanych do specyfiki potrzeb środowiska w dziedzinie polityki 

społecznej, wykorzystując posiadane zasoby i środki finansowe lokalnego samorządu                   

oraz środki finansowe możliwe do pozyskania z różnych źródeł, a w szczególności                        

z Unii Europejskiej. 

W części końcowej dokumentu wskazano powiązania Strategii z innymi 

planistycznymi dokumentami strategicznymi. 

  

1.4. Standardy Strategii. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Książ Wlkp. na lata 

2012 – 2016 spełnia poniższe standardy: 

1) planowania strategicznego dokonano na obiektywnej ocenie społecznego  

i ekonomicznego charakteru społeczności lokalnej i jej miejsca na mapie regionu, 



 

 

2) powstała w oparciu o diagnozę środowiska lokalnego, w szczególności problemów 

społecznych i potrzeb mieszkańców gminy, 

3) odpowiada na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Książ Wlkp., 

4) określone problemy i potrzeby przekładają się na cele nadrzędne, cele operacyjne                

oraz działania, 

5) wyznacza cele i zadania dla rozwiązywania zdefiniowanych problemów społecznych, 

6) uwzględnia lokalne zasoby i możliwości do rozwiązywania problemów, 

7) dąży do integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

8) zakłada koordynację różnych służb i partnerów społecznych oraz usług socjalnych,  

a także poprawę ich efektywności, 

9)  zakłada współpracę, partnerstwo, współdziałanie, wspólną pracę różnych służb  

i specjalistów w celu osiągnięcia trwałych rezultatów, 

10)  ma charakter stały, ciągły i długofalowy, 

11)  opiera się na stałej zawodowej kadrze uwzględniając współpracę z wolontariuszami               

oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, 

12)  uwzględnia aktywną politykę społeczną, 

13)  jest zharmonizowana z europejskimi, krajowymi, wojewódzkimi i lokalnymi 

dokumentami strategicznymi, 

14)  jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do wdrażanych już programów  

z zakresu zagadnień problematyki społecznej, które automatycznie staną się integralną 

częścią Strategii w postaci załączników. 

 

2. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA 

 

2.1.  Charakterystyka gminy Książ Wlkp. 

Gmina Książ Wlkp. położona jest w zachodniej części Polski, w środkowej części 

województwa wielkopolskiego (około 60 km na południe od Poznania), 14 km na wschód            

od miasta Śrem, z którym graniczy od strony zachodniej. Od strony południowej sąsiaduje             

z Gminą Dolsk, Borek Wielkopolski i Jaraczewo, od strony wschodniej graniczy z Gminą 

Nowe Miasto nad  Wartą, a od strony północnej – z Gminą Zaniemyśl i Krzykosy.  

Gmina Książ Wlkp. to gmina o charakterze głównie rolniczym. Większość powierzchni 

zajmują indywidualne gospodarstwa rolne, dzierżawy gruntów rolnych po byłych 

państwowych gospodarstwach rolnych oraz spółdzielnie produkcyjne. Nie ma uciążliwego dla 

środowiska przemysłu ciężkiego  a warunki sprzyjają rozwojowi turystyki krajobrazowej                 

i pobytowej. 

Gmina Książ Wlkp. obejmuje tereny o charakterze wiejskim, jak i miejskim,                   

stąd problemy społeczne, jakie występują na jej obszarze są bardzo różnorodne, tzn. 

występują obok siebie problemy typowe dla obszarów wiejskich (rodziny popegeerowskie) 

jak i miejskich (skupiska rodzin z dysfunkcjami na niewielkich obszarowo terenach o ścisłej 

zabudowie). Z danych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że 

problemy, jakie występują w Gminie Książ Wlkp., to: ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność, w tym również z powodu starości, alkoholizm, kryzys rodziny                    

oraz przemoc  w rodzinie. Należy zaznaczyć, że problemy te na ogół nie występują                      



 

 

w izolacji, ale działają na zasadzie połączeń, np. ubóstwo z bezrobociem czy nawet                             

z alkoholizmem.  

W roku 1990 Gminę Książ Wlkp. zamieszkiwało 8.172 mieszkańców, z czego                   

w mieście - 2.445, na wsiach - 5.717. Tymczasem na koniec 2010 roku, wszystkich 

mieszkańców było łącznie 8.596, przy czym w mieście – 2.823, a na wsiach - 5.773.  

Z powyższych danych wynika, że w ciągu 20 lat istnienia samorządu, liczba ludności 

Gminy nie uległa gwałtownym wahaniom. Oscylowała wokół liczby 8.000, nie przekraczając 

w całym okresie 8.600. 

Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 21  sołectw. W gminie 

funkcjonuje obecnie 470 podmiotów gospodarczych. W przeważającej mierze – biorąc pod 

uwagę liczbę zatrudnionych osób  - są to mali i średni przedsiębiorcy zajmujący się głównie 

handlem i usługami. Jeżeli chodzi o największe firmy z terenu naszej Gminy – mając na 

uwadze wymienione wyżej kryterium  liczebności zatrudnionych osób  – to  w zdecydowanej 

większości są to zakłady, których podstawowym profilem działalności jest produkcja. 

 

2.2. Problemy społeczne w perspektywie Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Na mocy uchwały Nr XIII/50/90 z dnia 6 kwietnia 1990 r.  Rady Miasta i Gminy                   

w Książu Wlkp.  utworzono  z dniem 2 maja 1990 r. Ośrodek Pomocy Społecznej                            

w Książu Wlkp. Podstawę jego działalności stanowi Statut. Ośrodek został powołany do 

wykonywania zadań własnych gminy, których celem jest rozpoznawanie, analiza i ocena 

potrzeb jednostkowych i  środowiskowych, organizowanie oraz realizowanie wynikających                       

z tego rozpoznania zadań, w tym inspirowanie działalności sił społecznych działających                

w sferze pomocy społecznej. 

 Najbliższym środowiskiem, w którym każdy z nas funkcjonuje, jest rodzina. 

Prawidłowo funkcjonująca rodzina zapewnia zaspokojenie podstawowych potrzeb jej 

członków. W rodzinie wychowują się dzieci i od tego, jak są wychowywane zależy kształt 

przyszłych pokoleń. Sytuacja ekonomiczna w kraju, regionie, w gminie, wysokie bezrobocie, 

zachwiało bezpieczeństwem socjalnym rodziny. 

 

1) Kwestia bezrobocia. 

 Bardzo ważną sprawą, z punktu widzenia polityki socjalnej gminy, jest problem 

bezrobocia. Posiadanie stałego dopływu comiesięcznych dochodów jest dla mieszkańców 

gwarancją stabilizacji oraz prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Regularne 

dochody zapewniają godne życie, a także zmniejszają zagrożenie wykluczeniem społecznym 

oraz wystąpienia patologii społecznych w społeczności lokalnej. Dlatego każda gmina 

powinna dążyć do jak najmniejszego poziomu bezrobocia, pomagać osobom szukającym 

pracy oraz stwarzać korzystne warunki dla inwestorów. Samorząd gminny szczególną uwagę 

musi zwracać na długotrwale bezrobotnych, gdyż ta grupa społeczna jest szczególnie 

narażona na wykluczenia społeczne. Walka z bezrobociem możliwa jest na kilka sposobów, 

najskuteczniejsze wydają się wszelkiego rodzaju kursy podnoszące kwalifikacje                              

oraz poradnictwo w sprawach związanych z rynkiem pracy. 



 

 

 Brak miejsc pracy w sektorach innych niż rolnictwo zatrzymuje młodych 

w nierentownym gospodarstwie, a tym samym spowalnia proces restrukturyzacji rolnictwa                     

w gminie lub przyczynia się do emigracji młodych w poszukiwaniu pracy do innych, 

większych miast województwa, a obecnie coraz częściej za granicę - do krajów Unii 

Europejskiej. 

 Bezrobocie powoduje, iż standard życia wielu ludzi stale się obniża i rozszerza obszar 

patologii społecznej. Ubożenie materialne społeczeństwa w bezpośredni sposób wpływa na 

poziom życia rodzin, wywierając negatywne skutki w postaci: 

- dezintegracji rodziny, 

- zmniejszenia siły wsparcia emocjonalnego i solidarności pomiędzy członkami rodziny, 

- zwiększenia ryzyka zaistnienia patologii społecznej. 

 Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, lecz także całej rodziny. 

Pogorszenie funkcjonowania rodziny jest proporcjonalne do okresu pozostawania bez pracy             

i przejawia się problemami opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą, zanikiem autorytetu 

rodzicielskiego. To z kolei może prowadzić nawet do rozpadu ogniska domowego. Pojawia 

się także groźba przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorów osobowych,                                  

a w konsekwencji dziedziczenia statusu bezrobotnego. 

Duże problemy z reintegracją zawodową ma grupa osób bezrobotnych o najniższych 

i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz niewystarczającym wykształceniu. 

Wykształcenie, jeszcze bardziej niż płeć różnicuje sytuację bezrobotnego na rynku pracy. 

Wśród 314 bezrobotnych mieszkańców Gminy Książ Wlkp. figurujących w ewidencji 

Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie na koniec  2010 r. dominują kobiety – 181. Wśród 

liczby osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych jest aż 108 

osób do 25 roku życia, 210 osób bez wykształcenia średniego, 98 osób długotrwale 

bezrobotnych, 83 osoby  bez kalifikacji zawodowych, 60 osób powyżej 50 roku życia. Wśród 

bezrobotnych, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia zarejestrowane są 3 osoby. 

Z powodu bezrobocia powodującego  trudną sytuację życiową, Ośrodek Pomocy 

Społecznej  w Książu Wlkp. w roku 2010 udzielił wsparcia 121 rodzinom. 

Mniej widoczne, lecz nie mniej zagrażające spójności rodziny, są skutki 

psychologiczne bezrobocia. Bezrobocie powoduje bowiem zmianę sytuacji społecznej                      

i emocjonalnej całej rodziny, zarówno dorosłych jak i dzieci. Bezrobocie wpływa 

niekorzystnie na układ stosunków wewnątrzrodzinnych, przy czym okazuje się, że brak pracy 

mężczyzn ma znacznie bardziej negatywne skutki dla rodziny niż bezrobocie kobiet. 

Pozostający bez zatrudnienia mężczyzna doświadcza obniżenia swojej pozycji w rodzinie, 

utraty autorytetu   i silnej frustracji, które często powodują sięganie po alkohol.  

 Bezrobocie rodziców, dla dzieci i młodzieży kończącej pewien etap edukacji, 

niejednokrotnie oznacza zmianę i ograniczenie planów dalszego kształcenia, obniżanie ich 

aspiracji edukacyjnych, zahamowanie rozwijania ich uzdolnień w drodze dalszej nauki                

czy zajęć dodatkowych. Może to być powodem zjawiska dziedziczenia ubóstwa                           

czy wykluczenia społecznego. 

 

2) Kwestia uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych. 



 

 

 Pogarszające się warunki życia wpływają również na kondycję psychospołeczną 

populacji. Ludność próbuje chwilowo zapominać o problemach uciekając w alkohol, 

narkotyki i inne środki psychoaktywne. Dlatego tak istotnym problemem dla każdej gminy są 

uzależnienia. Rozmiar problemu uzależnień jest bardzo ciężki do zmierzenia. Wynika                   

to z niechęci osób mających problemy z alkoholem lub środkami psychoaktywnymi                       

do ujawniania tego faktu. Często zdarzają się również przypadki, że osoba uzależniona nie 

zdaje sobie sprawy ze swojego problemu. Dlatego działalność instytucji zmierzających do 

ustalenia liczby osób uzależnionych jest utrudniona. 

Nie ulega wątpliwości, że jednym z najpowszechniej występujących w kraju                 

a także w naszej Gminie problemów społecznych jest uzależnienie od alkoholu. Istnieją silne 

powiązania między jego używaniem i nadużywaniem a ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. w roku 2010 udzielił pomocy 

finansowej 27 rodzinom, w których występowały problemy alkoholowe. 

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

która jest miejscem pierwszego kontaktu dla osób z problemem alkoholowym. Wstępnie 

motywuje do terapii i informuje o możliwościach leczenia osób uzależnionych. Komisja 

udziela pomocy prawnej, służy radą, informuje o organizacjach, domach i poradniach, które 

działają na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  skupia się w swych 

działaniach  profilaktycznych na ograniczeniu sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom              

i młodzieży oraz zapobieganiu przemocy i promowaniu zdrowego trybu życia wolnego                     

od używek.  W ramach środków, którymi dysponuje gwarantuje też stałe rozszerzanie oferty 

organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz stwarzania warunków do aktywnego 

spędzania czasu poprzez budowę i modernizację obiektów rekreacyjnych i sportowych. 

Do jej głównych zadań należy: 

- inicjowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

- prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu, 

- prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu, 

- rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie  

postępowania o zastosowaniu obowiązku  poddania się leczeniu odwykowemu, 

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                    

w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej. 

Komisja w roku 2010 odbyła 18 posiedzeń. Skierowano 5 osób do Sądu Rejonowego 

w Śremie celem zastosowania leczenia odwykowego. Na posiedzenie Komisji spośród 

zaproszonych 41 osób uzależnionych od alkoholu  przybyło 25. 

W roku 2003 uruchomiono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Książu Wlkp.,                    

a jego główne zadania to: 

- informowanie osób stykających się z problemem o możliwościach i formach pomocy, 

- dostarczanie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii, 

- diagnozowanie osób z problemem alkoholowym, 

- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu oraz osobom współuzależnionym, 

- porady o możliwościach interwencji w przypadku przemocy domowej, udzielenie wsparcia 

oraz pomocy przy uruchomieniu interwencji. 



 

 

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w 2010 r. w poszczególnych kategoriach 

klientów udzielono 64 osobom łącznie 164 porad, w tym: 

-  osobom z problemem alkoholowym, 

- dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym, 

-  ofiarom przemocy w rodzinie, 

- sprawcom przemocy w rodzinie. 

Niestety na terenie gminy brakuje placówki leczenia odwykowego, która jest 

następnym ogniwem w wychodzeniu z uzależnienia.  

 Głównymi problemami współwystępującymi wraz  z uzależnieniami są przemoc              

w rodzinie, bezrobocie, ubóstwo, długotrwała choroba, przestępczość. Wśród przyczyn 

popadania w uzależnienia  można wymienić uwarunkowania społeczne, nieprawidłowe 

wzorce rodzinne, brak celów życiowych, utrata zatrudnienia. 

 Alkoholizm oraz inne uzależnienia, takie jak narkomania, to zauważalne zjawiska              

w obszarze pomocy społecznej. Są one trudne do rozwiązania, gdyż zarówno ich źródłem, jak 

i ich skutkiem są inne problemy. Na terenie Gminy Książ Wlkp. nie jest znana liczba  osób 

uzależnionych od narkotyków, co nie wynika z braku występowania problemu, lecz                       

z trudności  w określeniu rozmiaru narkomanii. 

 W obecnych czasach zagrożenie narkomanią stale wzrasta, dlatego konieczne są 

odpowiednie działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.  Jednym z nich jest opracowanie 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

 

3) Kwestia osób starszych i niepełnosprawnych. 

Niepełnosprawność to jedno z poważniejszych zjawisk i problemów, jakie występują 

we współczesnym świecie. Wzrost liczby osób niepełnosprawnych stawia przed nami coraz 

większe wyzwania, należy bowiem stworzyć takie warunki,  ażeby osoby te były 

zintegrowane   z resztą społeczeństwa  i mogły w nim, pomimo swoich ograniczeń 

funkcjonować. 

Uwaga władz samorządowych winna być skupiona na aktywnych działaniach  na 

wszystkich szczeblach życia społecznego, pracy na rzecz równouprawnienia osób 

niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji i tworzeniu mechanizmów 

wyrównujących  szanse i warunki korzystania  z przysługujących im praw. 

Większość osób na terenie gminy jest zatrudniona w rolnictwie – mało jest natomiast 

miejsc pracy w działalności pozarolniczej, zwłaszcza w usługach, gdzie istnieją największe 

możliwości stworzenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej.  

Na terenie gminy kwestią osób niepełnosprawnych zajmuje się Ośrodek Pomocy 

Społecznej. W roku 2010 z powodu niepełnosprawności ze świadczeń Ośrodka skorzystało 

130 rodzin. Ośrodek udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym w postaci wypłacania 

zasiłków stałych, pielęgnacyjnych, pracy socjalnej, specjalistycznych usług opiekuńczych.  

 Konieczne jest podejmowanie akcji uświadamiających społeczność lokalną w kwestii 

funkcjonowania niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz zachęcających do aktywności na 

szerszym forum samych niepełnosprawnych. 

Obok niepełnosprawności znaczącym problemem  staje się kwestia osób starszych,               

ich funkcjonowania w środowisku i braku opieki paliatywnej.  



 

 

 

4) Przemoc w rodzinie. 

 

Mówiąc o przemocy należy pamiętać, iż jest ona zjawiskiem, które występuje 

powszechnie w naszym społeczeństwie. Jest ona obecna w codziennym życiu, zakładzie 

pracy, szkole, środkach masowego przekazu i w rodzinie. Przemoc doznawana w rodzinie 

rodzi konsekwencje niezmierne głębokie i szkodliwe. Daje o sobie znać w postaci zaburzeń 

emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. Najbardziej jednak niepokojące 

jest to, że ,,… przemoc rodzi przemoc, tworząc swoistą spiralę przemocy, obejmującą coraz 

to nowe generacje pokoleń” (J. A. Malinowski, Pętla przemocy, " Wychowanie na co dzień” 

1996, nr 9). Zjawisko przemocy w rodzinie definiowane jest przez art. 2 ustawy                                

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Mówi on, że przemoc                         

w rodzinie to: ,,jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające dobra lub prawa osobiste członka rodziny lub innej osoby wspólnie 

zamieszkującej lub gospodarującej, w szczególności narażające te osoby                                        

na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, 

wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym,              

a także wywołujące cierpienia  i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. 

W celu realizacji zadań określonych w art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy                   

w rodzinie uruchomiono system przeciwdziałania przemocy w rodzinie oparty na pracy 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ścisłej 

współpracy z różnymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                     

ze szczególnym uwzględnieniem Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

2.3.  Identyfikacja najważniejszych problemów społecznych na terenie gminy              

Książ Wlkp. 

Na podstawie diagnozy sytuacji społecznej określone zostały główne obszary 

problemowe występujące na terenie gminy Książ Wlkp. Należą do nich: 

1) niepełnosprawni i osoby starsze, 

2) zdrowie, 

3) edukacja, kultura i sport, 

4) uzależnienia, 

5) bierność społeczna i zawodowa. 

Identyfikacja problemów społecznych jest jednym z najważniejszych elementów 

każdego postępowania diagnostycznego mającego określić zasadnicze problemy i ewentualne 

kierunki ich rozwiązywania. 

Do osób, które w największym stopniu dotykają lokalne problemy społeczne zaliczyć 

można dzieci i młodzież, przede wszystkim te pochodzące z rodzin biednych, wielodzietnych, 

dysfunkcyjnych. Do grupy osób szczególnie narażonych należy grupa ludzi starszych                     

i samotnych, osoby chore i niepełnosprawne. Grupą  mieszkańców, która odczuwa skutki 

problemów społecznych, są również bezrobotni długotrwale, pozostający bez prawa do 

zasiłku i ich rodziny.  



 

 

 Z powyższego zestawienia wynika rozkład wskazań najistotniejszych kwestii 

społecznych, które winny stać się przedmiotem szczególnej troski samorządu lokalnego. 

 

I. Pomoc dzieciom i młodzieży, zwłaszcza z rodzin najuboższych  i dotkniętych dysfunkcją. 

Zidentyfikowane problemy: 

1) brak odpowiednich warunków do życia i rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych 

dysfunkcją, 

2) ograniczenia w dostępie do edukacji, kultury i rozrywki  przez dzieci i młodzież 

zamieszkującą na terenach wiejskich oraz przez osoby niepełnosprawne, 

3) szerzenie się  postaw destrukcyjnych, agresywnych, aspołecznych w środowisku dzieci                  

i młodzieży. 

 

 

II. Pomoc osobom bezrobotnym w przekwalifikowaniu się oraz znalezieniu pracy. 

Zidentyfikowane problemy: 

1) niedostosowanie lokalnego rynku pracy do potrzeb, w tym: 

 brak ofert pracy dla osób niepełnosprawnych, 

 mała liczba miejsc pracy dla kobiet, 

 migracje wewnętrzne i zagraniczne młodych, wykształconych osób w poszukiwaniu 

atrakcyjnego zatrudnienia, 

2) niski poziom wykształcenia zarejestrowanych osób bezrobotnych, 

3) niedostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do zmieniających się wymogów 

rynku pracy, 

4) wysoki odsetek osób bezrobotnych nie posiadających prawa do pobierania zasiłku 

i związana z tym trudna sytuacja materialna, 

5) problemy funkcjonowania rodziny i dzieci w rodzinie wynikające z bezrobocia. 

 

III. Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na terenie gminy. 

Zidentyfikowane problemy: 

1)  wzrostowa tendencja problemów alkoholowych w mieście i na wsiach, 

2) zwiększenie ryzyka zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród osób uzależnionych, 

3) zwiększająca się ilość przestępstw popełnianych przez  osoby pod wpływem alkoholu, zwłaszcza 

nieletnie, 

4) przemoc w rodzinach alkoholowych. 

 

IV. Pomoc ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym. Promocja zdrowia. 

Zidentyfikowane problemy: 



 

 

1) brak miejsc pracy dla niepełnosprawnych, 

2) zbyt mała ilość działań terapeutycznych, trudny dostęp do usług rehabilitacyjnych dla 

osób niepełnosprawnych, 

3) niewystarczająca ilość publikacji dostępnych dla osób niepełnosprawnych                            

o charakterze informacyjnym, 

4) brak grup wsparcia, 

5) brak miejsc w warsztatach terapii zajęciowej, 

 

6) bariery architektoniczne, 

7) brak  stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

2.3. Podmioty pomagające  w rozwiązywaniu problemów społecznych. 

1. Podmioty realizujące: 

- Gimnazja, 

- Szkoły Podstawowe, 

- Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- Centrum Kultury Książ Wlkp., 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie, 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Stowarzyszenia sportowe, organizacje pozarządowe, 

- Przedszkola, 

- Urząd Miejski w Książu Wlkp. 

 

2. Podmioty współpracujące: 

- Komenda Powiatowa Policji, 

- Rewir Dzielnicowych IV w Książu Wlkp., 

- Sąd Rejonowy w Śremie, 

- Parafie, 

- Powiatowy Urząd Pracy w  Śremie,  

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, 

- Placówki służby zdrowia publiczne i prywatne, 

- Rady Sołeckie, 

- Koła Gospodyń Wiejskich, 

- Organizacje emerytów i kombatantów, 

- Dom Pomocy Społecznej w Śremie, 

- Dom Pomocy Społecznej w Psarskim, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie. 

 

3. Podmioty monitorujące: 

- Rada Miejska w Książu Wlkp. i jej Komisje. 

 



 

 

Z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego Gmina prowadzi 

współpracę w zakresie: 

- pomocy społecznej dla osób i ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej jak również działania  

w zakresie wyrównywania szans dla tych osób i ich rodzin, 

- wspierania i promocji działalności charytatywnej i wolontariatu, 

- działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

- rozszerzenie oferty usług na rzecz ludzi starszych, 

- wspomagania  rozwoju przedsiębiorczości, 

- wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

- działań w sferze nauki, edukacji oświaty i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- wypoczynku dzieci i młodzieży, krajoznawstwa, 

- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 

 

 

3. CZĘŚĆ PROGRAMOWA. 

   

 Wykorzystując możliwości prawne, finansowe oraz lokalny potencjał, samorząd dąży 

do poprawy standardu życia, podnoszenia wartości kapitału ludzkiego oraz eliminacji 

negatywnych zjawisk dotykających mieszkańców, takich jak: patologie, ubóstwo, bezrobocie 

oraz wszelkie formy dyskryminacji i wykluczenia społecznego.  

Każdemu z celów przypisano cele operacyjne oraz wskazano głównych partnerów 

społecznych, którzy powinni zostać zaangażowani w ich realizację. Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych jest dokumentem wyznaczającym cele i wskazującym kierunki działań                    

w zakresie polityki społecznej Gminy. 

W celu realizacji strategii mogą zostać opracowane szczegółowe dokumenty 

programowe. Instrumenty i konkretne działania służące jej realizacji będą określane                                      

i wdrażane przez jednostki koordynujące osiąganie poszczególnych celów. 

 

3.1 Pomoc dzieciom i młodzieży, zwłaszcza z rodzin najuboższych i dotkniętych 

dysfunkcją.  

Cele: 

1) pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężaniu problemów 

opiekuńczo-wychowawczych, 

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju 

zgodnie z ich potrzebami oraz wyrównywanie szans edukacyjnych,  

3) przeciwdziałanie szerzeniu się postaw destrukcyjnych, agresywnych, aspołecznych               

w środowisku dzieci i młodzieży.  

 

 

 



 

 

Kierunki działań: 

 

1) pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji oraz wspieranie i usprawnianie systemu 

wsparcia rodziny, dzieci i młodzieży, 

2) pomoc rodzinom i osobom dotkniętym i zagrożonym problemami bezrobocia  

i ubóstwa, 

3) pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjno-rozwojowych, 

4) rozwój usług dla dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i rekreacji, 

5) rozwój i upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży. 

 

 

3.2. Pomoc osobom bezrobotnym w przekwalifikowaniu się oraz znalezieniu pracy. 

 

Cel: 

 

zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się bezrobocia oraz zapewnienie wsparcia                

dla osób i ich rodzin pozostających bez  pracy. 

 

Kierunki działań: 

 

1) stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie w zakresie monitorowania i 

rozwiązywania zjawiska bezrobocia na terenie gminy, 

2) objęcie pracą socjalną osób długotrwale bezrobotnych, tak by zachęcać je do 

systematycznego poszukiwania zatrudnienia, 

3) bieżący monitoring ofert programowych  i ewentualne opracowanie projektów 

mających na celu rozwiązywanie problemu bezrobocia w szczególności wśród kobiet 

i osób długotrwale bezrobotnych.  

 

 

3.3.  Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na terenie gminy. 

 

Cele: 

 

1) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, 

2) zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują, 

3) zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami, 

4) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat  problemów związanych                   

z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. 

 

Kierunki działania: 

 

1) ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych, 



 

 

2) zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z alkoholem                    

i narkomanią, 

3) wdrożenie stosownych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci                    

i młodzieży, 

4) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami 

postępowania osób nadużywających alkoholu i narkotyków, 

5) przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej: 

- przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, poprzez doskonalenie  procedury 

„Niebieskiej Karty”, 

-  utworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy                  

w rodzinie. 

 

W wymienionym powyżej zakresie cele i kierunki działań są realizowane  zgodnie                         

z przyjmowanym przez Radę Miejską, Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym 

Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określającymi szczegółowe działania. 

 

3.4. Pomoc ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym. Promocja zdrowia. 

 

Ważne jest rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych                             

i niepełnosprawnych. 

 

Cele: 

 

1) zapewnienie odpowiednich form opieki osobom wymagającym pomocy, 

2) zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym                             

i niepełnosprawnym, 

3) aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki osobom najbliższym, 

4) promocja zdrowia. 

 

Kierunki działania: 

 

 

1) podejmowanie działań zmierzających do poprawy usług medycznych, 

2) zwiększenie dostępności do usług społecznych, 

3) wsparcie kompleksowe seniorów, 

4) działania zmierzające do promowania zdrowego i higienicznego trybu życia  

i podtrzymywania sprawności fizycznej, 

5) rozwijanie wśród społeczności lokalnej idei odpowiedzialności  

i uczestniczenia w zaspokajaniu ludzkich potrzeb, 

6) wzmacnianie więzi społecznych, 

7) aktywizowanie mieszkańców w grupach formalnych i nieformalnych, 



 

 

8) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędem Pracy 

w Śremie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 

9) wyrównywanie szans dostępu do opieki zdrowotnej, działania profilaktyczne                          

i promocja zdrowia. 

 

 

4.WDRAŻANIE I MONITORING STRATEGII    

 

4.1. Procedura wdrażania Strategii. 

 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem określającym 

cele i zadania pomocy społecznej na okres do roku 2016. Proces jego wdrażania jest 

przedsięwzięciem złożonym, wymagającym dobrego przygotowania merytorycznego               

oraz podejmowania działań na rzecz wymiany informacji ze społecznością lokalną. 

Opracowana strategia umożliwi wyłonienie głównych celów i kierunków polityki 

społecznej, podporządkuje działania doraźne działaniom długofalowym z wykorzystaniem 

silnych stron i szans rozwojowych, a kompensowanie słabych stron i zagrożeń. Pozwoli ona 

na lepsze zagospodarowanie zasobów ludzkich, sprzętowych, obiektów, instytucji, środków 

finansowych, wiedzy oraz zwiększy szanse na pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł 

finansowania dla poszczególnych działań polityki społecznej. 

Proces wdrożenia Strategii oparty jest na zasadach: jawności życia publicznego, 

odpowiedzialności personalnej za wykonanie zadań oraz wieloletniego planowania. Strategia 

będzie wdrażana przez wyznaczone do tego podmioty. 

Wdrażanie elementów Strategii jest procesem ciągłym. Obejmuje przyjęcie wszystkich 

założonych celów. Kolejny etap prac, to weryfikacja istniejących problemów społecznych               

i dostosowanie do nich odpowiednich celów i działań.  

Strategia przewiduje rozwiązania sytuacji, kiedy jednostka lub grupa ludzi znajdzie się 

w trudnej sytuacji życiowej, której przezwyciężenie wykracza poza ich własne środki, 

możliwości oraz uprawnienia. Celem głównym w sferze działań socjalnych władz 

publicznych jest więc dbałość o to, by jednostki społeczności (zwłaszcza żyjące w trudnych 

warunkach) miały dostęp do systemu wsparcia społecznego i zasobów społecznych 

umożliwiających osiągnięcie potencjału koniecznego do samodzielnego funkcjonowania. 

4.2.  Źródła finansowania Strategii. 

 Wdrożenie założeń strategicznych wymaga nakładu środków finansowych, które 

pochodzić będą z różnych źródeł: 

- środki finansowe samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego przy wsparciu 

budżetu państwa, samorządu wojewódzkiego, 

- środki budżetu państwa – środki celowe w poszczególnych ministerstwach,  

a w szczególności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

- środki z Funduszu Pracy, 

- środki Narodowego Funduszu Zdrowia, 



 

 

- własne środki finansowe organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, związków 

wyznaniowych, Kościołów, osób prywatnych, 

- środki pochodzące z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  

i innych funduszy. 

Chcąc zwiększać pulę środków na realizację działań Strategii należy sukcesywnie  

i efektywnie aplikować po środki z zewnętrznych źródeł, lecz niewątpliwie potrzebny jest 

zespół ludzi wykwalifikowanych w zakresie pozyskiwania funduszy, którzy będą się tym 

zajmować nie z przypadku i zawsze wniosek aplikacyjny będzie pisany przy współudziale 

partnerów społecznych. 

 

4.3. Powiązania Strategii z innymi  dokumentami strategicznymi. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Książ Wlkp. na lata 

2012 – 2016 posiada ścisłą korelację z kluczowymi dokumentami planistycznymi                         

na szczeblu: 

 

- lokalnym:  Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Książ Wlkp. na lata 2006-2029.  

- regionalnym: Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. 

- krajowym: Narodowa Strategia Spójności 2007 – 2013, Krajowa Strategia Polityki 

Społecznej na lata 2007 – 2013, Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci (2004 – 2012), 

Europejska Agenda Społeczna, Europejski Model Społeczny, Europejska Polityka 

Zatrudnienia.           

 Strategia koreluje także z wieloma programami międzynarodowymi i krajowymi jak z: 

- Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, 

- Programem „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznego”, 

- Programem „Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej”, 

- Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomani, 

- Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

- Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Programem „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”, 

- Programem Wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

-     Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

 

4.4.  Uwagi końcowe. 

 Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, zgodnie z ustawą z dnia            

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, należy opracowanie i realizacja gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych. 

Działania określone w powyższej strategii są zadaniami ogólnospołecznymi i ważnym 

elementem  polityki społecznej Gminy Książ Wlkp. 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Książ Wlkp.                

na lata 2012-2016 nakreśla długofalowe  działania mające na celu umożliwienia osobom                      

i rodzinom przezwyciężenie  trudnych sytuacji życiowych, których nie są one same w stanie 

pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  



 

 

Realizacja celów niniejszej strategii powinna w dużym stopniu przyczynić się                    

do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców Oleśnicy oraz stworzenia warunków               

do zaspokajania potrzeb i realizacji własnych dążeń przez osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym. 

Najbardziej pożądanym efektem realizacji przedmiotowego dokumentu jest  poprawa 

sytuacji osób wymagających szczególnego wsparcia: niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, 

osób starszych. W działania na rzecz integracji tych osób powinni zostać zaangażowani 

wszyscy uczestnicy życia publicznego. 

Wdrażanie strategii wymaga współpracy wielu partnerów społecznych, zarówno 

sektora publicznego, pozarządowego jak i prywatnego. Ich partnerska współpraca stworzy 

warunki do równego współuczestnictwa wszystkich mieszkańców w życiu lokalnej 

społeczności. Będzie podstawą jej aktywnego rozwoju. 

Warunkiem realizacji celów jest stałe dążenie jednostek realizujących strategię                     

do doskonalenia własnych zasobów. Zapewnieniu wysokiej jakości sprzyjać będzie także 

realizacja wspólnych projektów i programów z zakresu polityki społecznej podejmowanych 

wraz z partnerami zagranicznymi oraz wymiana doświadczeń i wiedzy na temat rozwiązań 

systemowych odnoszących się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  i integracji 

społecznej. 

Osiągnięcie zakładanych rezultatów jest uzależnione od wielkości  środków  

dostępnych na realizację wyznaczonych celów. Niewątpliwie ogromną szansą dla wszystkich 

podmiotów jest możliwość pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym                                  

z  Unii Europejskiej. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych powinna stanowić 

narzędzie, wykorzystywane w procesie pozyskiwania środków finansowych na realizację 

zadań  z zakresu polityki społecznej. 

Wszystkie podmioty realizujące niniejszą strategię uwzględniać powinny  w trakcie   

jej wdrażania aktualną sytuację społeczną Książa Wlkp., posiadane zasoby ludzkie, 

obowiązujące przepisy prawne oraz posiadane i pozyskane z zewnątrz środki finansowe.  

 

  

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                          w Książu Wlkp.  

                                                       /-/  Paweł Walkowiak 

          

 

 

 

 

 

 

 


