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Wprowadzenie 

 

"Każdy człowiek jest zobowiązany przyczyniać się, ile w jego mocy, do dobra drugich, i 

zaiste nic nie jest wart ten, kto nikomu nie jest użyteczny" 

Kartezjusz 

 

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument zwierający diagnozę 

sytuacji społecznej i prognozę zmian problemów społecznych w perspektywie do roku 2027. 

Identyfikacja najważniejszych kwestii społecznych została skonstruowana 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 diagnozy wynikają obszary 

problemowe, nad którymi winna skupić się lokalna polityka społeczna. Ujęte w formę misji, 

celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań, w sposób praktyczny wyznaczają 

działania poszczególnych podmiotów. Część programowa została ujęta w formie 

tabelarycznej, zawierającej cele, kierunki poszczególnych działań, czas ich realizacji oraz 

wskaźniki ich wykonania. 

Pomoc społeczna w myśl ustawy o pomocy społecznej, jest instytucją polityki 

społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom oraz rodzinom przezwyciężenie 

sytuacji trudnych, życiowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie przy 

wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów czy możliwości. To wielopłaszczyznowe 

wsparcie ukierunkowane na wspieraniu w wysiłkach mających doprowadzić do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin oraz do umożliwienia życia w warunkach, 

odpowiadających godności człowieka.  

Proces transformacji ustrojowej państwa odbił się na każdym aspekcie życia, 

wywierając tym samym istotny wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego objętego 

polityką społeczną. W konsekwencji, pojawiły się zjawiska negatywne dla zarówno samych 

osób, rodzin jak i całych społeczności: bezrobocie, bezdomność, ubożenie rodzin, czy też 

pojawienie się patologii społecznych. Kompilacja zagrażających zjawisk spowodowała, że 

zadania z zakresu pomocy społecznej stały się niezwykle ważne dla samorządu gminy. 

Najważniejszym działaniem jest udzielanie pomocy oraz wsparcia adekwatnego do danego 
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problemu, tak by rodzaj oraz forma świadczenia umożliwiły potrzebującemu sukcesywne 

wyjście na prostą, a tym samym przyczyniły się do osiągnięcia stanu samodzielnego 

funkcjonowania.  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument uporządkowany, 

długoterminowy i przyszłościowy. Strategia to przede wszystkim koncepcja polityki 

społecznej, której celem jest wsparcie osób dotkniętych izolacją, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz wykluczonych społecznie, a także stworzenie optymalnych warunków do 

funkcjonowania całej lokalnej społeczności. Istotnym elementem Strategii jest wyrównywanie 

szans społecznych mieszkańców Kalet poprzez współpracę wszystkich instytucji 

odpowiadających za realizację polityki społecznej. 

Obowiązek opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika 

bezpośrednio ustawy o pomocy społecznej
1
: Do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy: 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej. 

Należy przy tym uwzględnić fakt, iż zróżnicowanie problemów społecznych występujących w 

gminie powoduje konieczność wzięcia pod uwagę także innych aktów prawnych, które mają 

istotny wpływ na budowę dokumentu. Pod wpływem przeobrażeń społeczno-ekonomicznych 

polityka społeczna w Polsce ulega przekształcaniu - od modelu typowo opiekuńczego, z 

rozbudowanym bezpieczeństwem socjalnym, do modelu pośredniego, wzmacniającego 

indywidualną aktywność każdego człowieka i jego odpowiedzialność za swój los. Dokument 

posiada charakter dynamiczny - podlega ciągłym przemianom, pojawiają się nowe, istotne 

cele, a część traci swoją aktualność. Ten ciągły proces zmian jest jak najbardziej pożądany, 

ponieważ będzie on miernikiem działań i dążeń społeczności lokalnej, grup społecznych oraz 

współdziałania instytucji i organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów 

społecznych oraz szeroko rozumianą integracją. 

 

 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930) Art. 17 ust. 1 pkt 1. 
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1. Podstawa formalna tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych 

 

Praca nad tworzeniem niniejszej Strategii została rozpoczęta w lutym 2017 roku na 

podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Kalety, a firmą Empiria Duo Spółka  

z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Zapisy danej Strategii zostały 

stworzone w oparciu o dokumenty europejskie, krajowe i lokalne o charakterze zarówno 

strategicznym, jak i programowym mające kluczowe znaczenie dla planowania i realizacji 

założonych celów.  

 

 

 

DOKUMENTY EUROPEJSKIE 

 

Europa 2020– jest to strategia Unii Europejskiej stworzona na rzecz rozwoju gospodarczego 

i zatrudnienia. Założone działania danej strategii mają na celu dążenie do realizacji wzajemnie 

uzupełniających i ściśle ze sobą powiązanych pięciu następujących celów:  

1) zatrudnienie; 

2) badania i rozwój; 

3) zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii; 
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4) edukacja; 

5) walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, którego projektem przewodnim jest 

„Europejski program wali z ubóstwem”.  

W myśl danego projektu są realizowane działania dążące do „spójności społecznej i 

terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko 

dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć 

w życiu społeczeństwa.
2
” 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, podprogram 2015, realizowany w 

ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym „FEAD” 
3
 

Program jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Zadaniem nadrzędnym jest objęcie 

pomocą osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub 

rodzinie niezbędnych do życia produktów żywnościowych, w tym także posiłków. Z tego też 

powodu dana pomoc zostanie skierowana do ograniczonej liczby osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji, jednocześnie stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc pomimo, iż 

nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych, a jedynie częściowo je uzupełni będzie 

udzielana w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom 

najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

 

DOKUMENTY KRAJOWE 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Kaletach uwzględnia zapisy poniższych 

obowiązujących dokumentów krajowych: 

 

Strategia Rozwoju kraju 2020 jest to główna strategia rozwoju Polski do 2020 roku, która 

jest zgodna z unijną strategią Europa 2020 oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. Założenia danej strategii są ukierunkowane z jednej strony na 

minimalizowanie oraz usuwanie barier utrudniających rozwój polskiej gospodarki, z drugiej 

strony na wykorzystanie jej potencjału do dalszego rozwoju w trzech obszarach: 

1) konkurencyjna gospodarka; 

                                                           
2
 Źródło Komunika Komisji, Europa 2020, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna    

3
 Dokument dostępny na stronie:  

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-

najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz/ 
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2) spójność społeczna i terytorialna; 

3) sprawne i efektywne państwo. 

Każdy z wymienionych obszarów ma wpływ na politykę społeczną, zwłaszcza w zakresie 

spójności społecznej i terytorialnej. W tej części dokumentu zostały określone cele w 

kierunku podnoszenia jakości usług publicznych, wyrównania szans mieszkańców Polski oraz 

zwiększania środków finansowych dla zmniejszenia ubóstwa grup wykluczonych oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i jednocześnie dla podniesienia ich aktywności 

społecznej. 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego została „stworzona przez Rząd na podstawie 

zidentyfikowanych wyzwań w ramach Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju wskazując, 

iż polityka rozwoju powinna wspierać procesy i inicjatywy, które wzmacniają wolę działania 

obywateli na rzecz dobra wspólnego i przyczyniają  się  do wzmocnienia zaufania, jako 

jednego z podstawowych komponentów życia społecznego, gospodarczego i kulturowego”
4
. 

Założenia danej strategii zostaną skupione w zakresie następujących obszarów: 

1) postawy i kompetencje społeczne; 

2) współdziałanie i partycypacja społeczna; 

3) komunikacja społeczna; 

4) potencjał kulturowy i kreatywny. 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego ma na celu dążenie rozwijania kapitału ludzkiego 

poprzez wydobywanie potencjałów osób, w taki sposób by umożliwić im prawidłowe 

funkcjonowanie w każdym obszarze życia społecznego. Osiągnięcie danego celu jest 

wspierane poprzez realizację pięć następujących celów szczegółowych: 

1) wzrost zatrudniania; 

2) wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób 

starszych; 

3) poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

4) poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej; 

5) podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. 

 

                                                           
4
Źródło SRKS 2020 link: 

http://ks.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20130520SRKS_na_stronie_internetowej.pdf  
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

wiejskie jest zestawieniem posunięć zmierzających do wydobycia i aktywowaniu potencjałów 

każdego z regionów Polski, w taki sposób, aby lokalne społeczeństwo miało szanse na 

współuczestnictwo w rozwoju gospodarczym, zwiększaniu zatrudnienia, a tym samym 

niwelowaniu różnice pomiędzy poszczególnymi częściami kraju. Aby dane założenia miały 

szansę na efektywną realizację zostały wyznaczone trzy cele szczegółowe: 

1) wzrost konkurencyjności regionów; 

2) wyrównanie różnic w rozwoju poszczególnych regionów kraju; 

3) sprawne zarządzanie polityką społeczną. 

 

Krajowym Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 – 

Nowy wymiar aktywnej integracji to dokument posiadający charakter operacyjno- 

wdrożeniowy ustanowiony na potrzebę realizacji krajowej polityki społecznej. Celem 

głównym programu jest trwałe zmniejszenie o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym oraz osiągnięcie wzrostu spójności społecznej w latach od 2014 

do 2020 roku. Dany dokument określana newralgiczne zadania skierowane na: 

1) przeprowadzenie zakresu działań służących zapewnieniu rodzinom z dziećmi jak 

najlepszego dostępu do usług społecznych, a tym samym umożliwienie im aktywizacji oraz 

zapewnieniu profilaktyki ubóstwa. Dane poczynania z założenia pozytywnie wypłyną na 

ograniczenie wykluczenia dzieci i młodzieży; 

2) stworzenie spójnego systemu działań edukacyjnych, społecznych i zawodowych, który 

przygotuje młodzież do wejścia na rynek pracy, umożliwi zdobycie niezbędnych kompetencji 

i umiejętności ułatwiających włączenie społeczne, aktywność zawodową, a także rozwój 

rodziny; 

3) rozwój systemu aktywnej integracji, działającego na rzecz aktywnego uczestnictwa w 

życiu społecznym i zawodowym osób, rodzin i środowisk zagrożonych wykluczeniem. 

Chodzi o łączenie ról społecznych, zawodowych i rodzinnych oraz zwiększenie znaczenia 

społeczności lokalnej z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-społecznego; 

4) Zapewnienie dostępu do niedrogich mieszkań na wynajem, co zwiększy bezpieczeństwo 

rodzin i umożliwi ich aktywizację zawodową. Ważne też będzie zapobieganie utracie 

mieszkania i bezdomności, które powodują wykluczenie społeczne; 
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5) Zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym przyjaznych form opieki i aktywnego 

spędzania czasu oraz możliwości włączenia się do życia społecznego.
5
 

 

Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej 2020 

Celem nadrzędnym dokumentu jest przesłanie „W roku 2020 ekonomia społeczna stanowi 

ważny czynnik wzrostu zatrudnienia, spójności społecznej oraz rozwoju kapitału 

społecznego.”  Dany dokument określa grupę skoordynowanych ze sobą zadań skierowanych 

na tworzenie nowych miejsc pracy i aktywizację osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

zawodowej oraz zwiększenie i polepszenie usług społecznych użytku publicznego 

udostępnionych dla lokalnej społeczności. W myśl rozwoju ekonomii społecznej Polski 

niniejszy dokument ma przyczynić się do stworzenia jednego mechanizmu społecznego 

wzajemnie pozytywnie oddziałowującego na siebie między podmiotami ekonomii społecznej 

a wspólnotami samorządowymi. 

 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 
6
 

Podstawą dla zaprojektowania Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014–2020 stały się doświadczenia z realizacji Rządowego Programu na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013 uwzględniając działalności 

Rady ds. Polityki Senioralnej.  Najważniejszym celem danego dokumentu jest poprawa, 

jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez udział w aktywności 

społecznej oraz posiadanie godnych warunków życia. Wszelkie działania danego dokumentu 

zostały stworzone tak, aby wyczerpująco pomóc osobom starszym w zakresie wykształcenia i 

podniesienia kompetencji osób upoważnionych do sprawowania opieki przy osobach 

starszych (w tym także wolontariuszy), zorganizowania i przeprowadzenia programów 

edukacyjnych i warsztatów o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu dla osób 

starszych, ich rodzin i całego społeczeństwa, co pozytywnie wpłynie na budowę pozytywnego 

wizerunku starości oraz większą integrację osób starszych w życiu społecznym i publicznym. 

Ponad to założone cele danego Programu skierowane są na aktywność społeczną promująca 

integrację wewnątrz- i międzypokoleniową poprzez popularyzowanie wśród osób starszych z 

udziałem różnych pokoleń aktywności społecznej, fizycznej i kulturalnej, a także 

przeciwdziałanie e-wykluczeniu. Także rozszerzanie dostępności do usług społecznych m.in. 

                                                           
5
 Źródło KPPUiWS str.45. 

6
 Dokument dostępny na stronie:  

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Seniorzy/Program%20ASOS%2

02014-2020.pdf 
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opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo-doradczych, sportowych i 

turystycznych leży w założeniach niniejszego Programu. 

 

Program Operacyjny „Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020”, POWER 2014-2020 

Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i jest jednym z 6 

programów, jakie będą realizowane przez Polskę w latach 2014 – 2020. Powstał on  

w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, 

szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Priorytety danego programu ujmują 

postępowanie w obszarze: 

1) aktywizacji zawodowej osób młodych (15-29 lat); 

2) efektywnej polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; 

3) szkolnictwa wyższego dla budowy gospodarki opartej o wiedzę; 

4) innowacji społecznej i współpracy ponadnarodowej. 

 

Wieloletni Program Wspierania Finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 

Kluczowym celem zapisanym w niniejszym dokumencie jest ograniczenie zjawiska 

niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w 

trudnej sytuacji. Kryteria wskazane w danym programie uwzględniają szczególny sposób 

przyznawania pomocy w zakresie dożywiania dla uczniów z terenów objętych wysokim 

poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób 

samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. 

Program jest elementem wsparcia polityki społecznej państwa poprzez wsparcie finansowe 

gmin w wypełnianiu zadań własnych obowiązkowych, poprawę poziomu życia rodzin o 

niskich dochodach, poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwych 

nawyków żywieniowych. 

 

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020  

Dany Program określa wszelkie działania skierowane na zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy w rodzinie, pomaganie osobom dotkniętym przemocą, a także oddziaływanie na 

osoby stosujące przemoc jest nadrzędnym celem, który powinien łączyć działania sektora 

publicznego i organizacji pozarządowych. Dla usprawnienia realizacji danych celów działania 

zostały podzielone na 4 obszary:  

1) profilaktyka i edukacji społeczna; 
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2) ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie; 

3) oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie; 

4) podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

DOKUMENTY LOKALNE 

 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”  

Zapisy dokumentu postulują koncentrację środków na precyzyjnie określonych priorytetach, 

operacjonalizację i parametryzację działań strategicznych, jasny podział zadań i 

odpowiedzialności za poszczególne obszary polityki rozwoju, prowadzący jednak do 

mobilizacji zasobów wielu podmiotów społecznych. 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do 2022 

Strategia rozwoju powiatu jest dokumentem zawierającym zbiór celów i kierunków 

przekształceń cech jego zasobów, dokonywanych przy zachowaniu nadrzędności interesów 

społeczności powiatowej. Jej zapisy stanowią o decyzjach, zorientowanych na organizowanie 

warunków życia mieszkańców i prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa i instytucje. 

Zawiera wizję rozwoju, ogólnie określającą przyszły docelowy stan powiatu oraz zmiany 

przyczyniające się do jej zaistnienia. Strategia jest także wyrażeniem ambicji różnych jej 

twórców, którzy troszcząc się o wspólne dobro mieszkańców powiatu jednocześnie pragną 

aby ich możliwe do zrealizowania marzenia stały się faktem. 

 

Strategia Rozwoju Kultury w Powiecie Tarnogórskim na lata 2010-2020 

Dokument, który w kompleksowy sposób poddaje analizie stan szeroko rozumianej kultury, 

określając jej sytuację, szanse i zagrożenia, a także wskazując perspektywy rozwoju w 

przyszłości, zarówno dla poszczególnych gmin, jak i całego powiatu. 

 

Strategia Rozwoju Turystyki w Powiecie Tarnogórskim na lata 2011-2020 

Dokument planowania długookresowego, który zawiera szczegółowe postanowienia 

dotyczące wybranych kompetencji i możliwości inicjowania przedsięwzięć przez władze 

powiatowe. Dokument zawiera wizję rozwoju turystyki, określającą przyszły docelowy stan 

powiatu jako obszaru posiadającego cechy umożliwiające postrzeganie go jako ważnego 
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miejsca na mapie turystycznej regionu i kraju oraz wyznacza cele i kierunki zmian, 

przyczyniających się do zaistnienia tego faktu. 

 

Strategia Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Tarnogórskim na lata 2016-

2020 

Dostrzegając problemy, z którymi boryka się szkolnictwo zawodowe w powiecie 

tarnogórskim oraz mając na celu optymalizację procesu kształcenia zawodowego w głównej 

mierze poprzez dostosowanie oferty szkół zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy 

opracowano Strategię, która stanowi kompleksowy program rozwoju szkolnictwa 

zawodowego.  

 

Strategia Rozwoju miasta Kalety do roku 2025 

Głównym celem tworzenia Strategii jest konieczność wyznaczenia cech przyszłych funkcji w 

warunkach stagnacji gospodarki. Władze miejskie rozumiejąc potrzebę zmian, akceptują 

jednocześnie fakt, iż możliwości dokonywania przekształceń ewolucyjnych ograniczają się do 

niewielu obszarów funkcjonowania miasta, których rezultaty można uznać za zadowalające.  

Kalety nie należą do bogatych miast i zamierzenia poprawy jakości użytkowania wielu miejsc 

i funkcjonowania urządzeń miejskich trzeba planować na długi czas.Założenia strategii 

rozwoju miasta określają możliwości i bariery, jakie trzeba uwzględniać planując jego 

przyszłość. 

 

Programu Rewitalizacji Obszarów miasta Kalety do 2025 roku 

W dokumencie dokonano podziału terenów wymagających podjęcia działań 

rewitalizacyjnych na obszary priorytetowe i obszary fakultatywne. Podział został 

zaproponowany na podstawie wyników diagnozy strategicznej i rozstrzygnięć zawartych w 

dokumentach strategicznych i planistycznych 

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie dla Gminy Kalety na lata 2011 – 2016 

Celem strategicznym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar w 

rodzinie oraz zwiększanie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy. Program określa 

szczegółowe zadania do realizowania, ukierunkowane na: rozwój systemu przeciwdziałania 

przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej, zapewnienie dostępności pomocy osobom 
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i rodzinom z problemem przemocy domowej, kształtowanie świadomości społecznej w 

zakresie zjawiska przemocy w rodzinie. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017 

Głównym założeniem Programu jest stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia rodziny 

poprzez szereg działań, które mają służyć wspieraniu potencjału rozwojowego rodziny 

biologicznej na wczesnym etapie jej funkcjonowania, wzmocnieniu systemu gwarantującego 

prawidłowy proces wychowawczy oraz ochronny dzieci przed nieprzystosowaniem 

społecznym, marginalizacją i wykluczeniem, jak również zapobieganie powstawania sytuacji 

kryzysowych wymagających interwencji oraz skuteczne reagowanie w sytuacjach już 

zaistniałych poprzez udzielanie wielopłaszczyznowego wsparcia. 
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2. Podstawa prawna tworzenia Strategii 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kalety uwzględnia zapisy 

obowiązujących przepisów prawnych: 

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze 

zm.).  

Warunki prawne i organizację systemu pomocy społecznej określa Ustawa: zadania w 

zakresie pomocy społecznej; rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich 

udzielania; organizację pomocy społecznej; zasady i tryb postępowania kontrolnego w 

zakresie pomocy społecznej. Dokument traktuje pomoc społeczną przede wszystkim jako 

instytucję, umożliwiającą wyjście z trudnych sytuacji życiowych tym osobom, rodzinom, 

które nie są w stanie wykorzystać własnego potencjału, zasobów czy predyspozycji, ze 

względu na niemożność samodzielnego przezwyciężenia problemów w życiu codziennym. 

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 195). 

Zapisy znajdujące się w ustawie określają zasady oraz formy wspierania rodziny, która 

napotyka trudności w realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, ponadto 

ustawodawca określa zasady oraz formy sprawowania pieczy zastępczej, jak również pomoc  

w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków. Reguluje również kwestie finansowania 

oraz administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a 

także określa zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.  

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1518 ze zm.). 

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, 

przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi są:  

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,  

 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

świadczenie pielęgnacyjne,  

 zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a, 

 świadczenia wypłacane przez gminy, na podstawie art. 22b,  
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 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,  

 świadczenie rodzicielskie.  

Świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi (3% z budżetu państwa), składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 

są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. 

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785). 

Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, 

sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających 

z ustawy. Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na 

przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub 

innych form działalności. Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

członka rodziny wielodzietnej. 

 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 

2016 r. poz. 195). 

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady 

przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest 

częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad 

nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

 

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 169 ze zm.). 

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zmieniła ustawę  

o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Pozwoliło to 

na lepszy dostęp osób uprawnionych do organu wypłacającego świadczenia. Po nowelizacji 

ustawa zakłada uproszczenie i zmniejszenie procedur administracyjnych związanych ze 

stosowaniem ustawy, bardziej racjonalne funkcjonowanie organów działających na jej 

podstawie oraz efektywne odzyskiwanie przez budżet państwa od dłużników alimentacyjnych 

należności Skarbu Państwa powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, jednakże efektywność ta jest zbyt niska.  

Ustawa określa:  

 zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu 

wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji,  
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 warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych dalej "świadczeniami z funduszu 

alimentacyjnego",  

 zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego,  

 zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  

 działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. 

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 

43, poz. 225 ze zm.).  

Ustawa stwarza szansę na powrót do społeczeństwa osobom, które z różnych powodów 

znalazły się na marginesie życia społecznego. Ustawa ma zastosowanie przede wszystkim do 

osób, które nie posiadają własnych dochodów, a w szczególności osób bezdomnych w 

procesie wychodzenia z bezdomności, osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia, 

osób uzależnionych od narkotyków w procesie leczenia, osób chorych psychicznie, 

długotrwale bezrobotnych, byłych więźniów oraz uchodźców, którzy podlegają wykluczeniu 

społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem 

zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej 

ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, 

społecznym  

i rodzinnym. Drugą formą pomocy przewidzianą w ustawie jest wsparcie zatrudnienia osób, 

które uległy wykluczeniu społecznemu. 

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 546). 

Według ustawy ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej  

i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ustawa przewiduje, że w działaniach  

z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne 

organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe 

oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne.  

Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących w szczególności: 

promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, zapewnienia 

osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki 
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zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym 

i społecznym, kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw 

społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich 

dyskryminacji. 

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1987 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

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

Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem  

o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności 

(znaczny, lekki, umiarkowany), o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na 

podstawie odrębnych przepisów, lub o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 

roku życia. Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do 

przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. 

Dz. U. z 2016 r . poz. 162).  

Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla 

opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 

2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego. Zasiłki dla opiekunów i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 

są finansowane ze środków z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych. Realizacja 

zasiłków dla opiekunów jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej 

realizowanym przez gminy. 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.). 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest aktem prawnym, 

wprowadzającym kompleksowe rozwiązania dotyczące podstawowych dziedzin działalności 

organizacji pozarządowych w Polsce. Obszary, które reguluje ustawa to: prowadzenie 

działalności pożytku publicznego (działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego), 

uzyskiwanie przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz 

konsekwencje z tym związane (warunki uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego), 

nadzór nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego, wolontariat. 
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Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych zakłada, że większość kompetencji i środków 

finansowych jest zlokalizowana na poziomie samorządów gmin, które na mocy ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskały kompetencje do 

rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Ustawodawca w art. 

4 ust 1 stanowi: „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy 

do zadań gminy". Ponadto, organy administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania 

spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i 

wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu 

spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania 

powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w 

tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. 

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

224 ze zm.) 

Ustawa określa zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz 

zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego 

oraz innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa dotyczącego obrotu, 

wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może 

prowadzić do narkomanii.  

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1390). 

Ustawodawca określa zadania obejmujące przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, sposób 

postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w 

rodzinie. Ustawa określa również zadania realizowane przez organy administracji rządowej 

oraz jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym, do zadań własnych gminy należą:  

 opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 
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 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, 

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

 tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i rynku pracy (t.j. Dz. U. z 

2015 r. poz. 149 ze zm.). 

Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje 

rynku pracy działające w celu: pełnego i produktywnego zatrudnienia; rozwoju zasobów 

ludzkich; osiągnięcia wysokiej jakości pracy; wzmacniania integracji oraz solidarności 

społecznej. 

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 581 ze zm.).  

Ustawa określa:  

 warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych,  

 zasady i tryb finansowania świadczeń,  

 zasady i tryb kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń 

gwarantowanych,  

 zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń, 

 zasady powszechnego - obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego,  

 podstawy instytucjonalno-proceduralne do stosowania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady,  

 zasady funkcjonowania, organizację i zadania Narodowego Funduszu Zdrowia, 

zwanego dalej "Funduszem",  

 zasady funkcjonowania, organizację i zadania Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji, zwanej dalej "Agencją",  

 zasady sprawowania nadzoru i kontroli nad finansowaniem i realizacją świadczeń. 
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Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 

z 2015 r. poz. 121 ze zm.). 

Ubezpieczenia społeczne obejmują: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, 

ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej "ubezpieczeniem chorobowym", 

ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej 

"ubezpieczeniem wypadkowym". Ustawa określa:  

 zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, 

 zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru, 

 zasady, tryb i terminy - zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, prowadzenia ewidencji 

ubezpieczonych i płatników składek, rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne 

oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, opłacania składek na 

ubezpieczenia społeczne, 

 zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek,  

 zasady działania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  

 organizację, zasady działania i finansowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

 zasady działania Funduszu Rezerwy Demograficznej,  

 zasady zarządzania tym funduszem,  

 zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze 

zm.).  

Reguluje wszystkie kwestie związane z oświatą, funkcjonowaniem szkół i placówek, ich 

finansowaniem, zagadnieniami dotyczącymi pomocy stypendialnej, czy też treści związanych 

z samymi zasadami oceniania. Ponadto ustawa reguluje kwestię wsparcia finansowego dla 

potrzebujących uczniów. 
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3. Metodologia 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kalety kładzie nacisk na 

zintegrowaną pomoc społeczną adresowaną do wszystkich potrzebujących osób i rodzin z 

obszaru gminy, a także na poprawę jakości życia mieszkańców oraz budowanie 

prawidłowych postaw. 

Konstrukcję dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oparto na : 

 metodzie analizy danych wtórnych (metoda „desk research”), która polega na 

poddaniu szczegółowej analizie informacji zgromadzone w celach administracyjnych, 

udostępnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach do 

zaobserwowania liczby rodzin oraz liczby osób w rodzinach, objętych pomocą 

Ośrodka ze względu na występowanie problemów, z którymi konkretna osoba bądź 

rodzina nie jest w stanie sobie poradzić. Jest to technika badawcza będąca dla Strategii 

wstępną fazą projektu poprzedzającą fazę zbierania danych pierwotnych. 

Wykorzystano: 

 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej 

– pieniężnych w naturze i usługach z lat 2013 – 2016, 

 Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Kalety za lata 2013 – 2016, 

 Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 

2013 – 2016,  

 Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Kaletach za lata 2013 – 2016, 

 Sprawozdanie z podjętych przez Policję działań wobec przemocy w rodzinie 

dotyczące procedury „Niebieskiej Karty” w latach 2014 – 2016. 

 wywiadzie swobodnym przeprowadzonym z pracownikami Ośrodka celem analizy 

oraz przedyskutowania informacji niezbędnych do wgłębienie się w funkcjonowanie 

Ośrodka, jego specyfiki,  

 analizie programów pomocowych, przyczyniających się do poprawy jakości życia 

mieszkańców gminy, 

 analizie ankiet adresowanych do mieszkańców Gminy Kalety, w celu zebrania jak 

największego materiału zawierającego opinie społeczności lokalnej na temat 

problemów społecznych oraz jakości życia w gminie.  
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4. Charakterystyka Gminy Kalety  

 

 Kalety leżą w południowej części Polski, na Górnym Śląsku, stanowią część 

województwa śląskiego i powiatu tarnogórskiego. Miasto rozciąga się w rozległej, płaskiej 

dolinie, wzdłuż rzeki Mała Panew. Usytuowane jest na trasie ważnych linii kolejowych 

łączących Śląsk z Wybrzeżem. Swoim zasięgiem obejmuje kilka dzielnic: Drutarnię, 

Jędrysek, Kuczów, Miotek, Mokrus, Truszczycę i Zieloną oraz leśny przysiółek Lubocz. 

Łączna powierzchnia miasta wynosi 76,68 km², zaś użytki leśne stanowią około 85% tej 

przestrzeni.  

 

Kalety posiadają dwa miasta partnerskie: Vitkov (Republika Czeska) oraz Ustroń. W 2013 

roku miasto rozpoczęło procedurę kandydacką do Stowarzyszenia Cittaslow. Oficjalny 

certyfikat członkowski otrzymało na VII Zgromadzeniu Ogólnym w Holandii, dnia 21 

czerwca 2014 r. 
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5. Diagnoza demograficzno-społeczna Gminy Kalety 

 

Analiza struktury ludności w oparciu o wykorzystanie informacji dotyczących płci 

oraz wieku pozwala ukazać trendy w zakresie płodności i umieralności. Ponadto, 

odpwoiednio sporządzona diagnoza przyczynia się do określenia wielu społeczno-

ekonomicznych konsekwencji. Poniższy wykres obrazowo przedstawia liczbę mieszkańców 

gminy Kalety latach 2013 – 2016, w oparcio o dane pochodzące z Głównego Urzędu 

Statystycznego (dla lat 2013 - 2015) oraz Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie 

Kalety (dla 2016 roku)
7
: 

 

 
Wykres 1. Liczba mieszkańców gminy Kalety, Główny Urząd Statystyczny i Ocena zasobów pomocy społecznej 

 

Gmina Kalety zamieszkiwana jest przez przeszło 8 tys. mieszkańców. Na przestrzeni czterech 

analizowanych lat dostrzegalna jest zmniejszająca i zwiększająca się liczba mieszkańców: 

 ............................................................................................................................... w

 2013 roku – 8607 mieszkańców, w tym 4392 kobiet i 4215 mężczyzn,  

 ............................................................................................................................... w

 2014 roku – 8626 mieszkańców, w tym 4415 kobiet i 4211 mężczyzn (zwiększenie 

liczby lokalnej społeczności o 19 osób), 
                                                           
7
 W dalszej analizie, zostaną wykorzystane lata 2013 – 2015, dla których szczegółowe dane liczbowe oszacował 

Główny Urząd Statystyczny. Liczba mieszkańców w 2016 roku będzie wykorzystywana w ogólnych analizach. 
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 ............................................................................................................................... w

 2015 roku – 8642 mieszkańców, w tym 4425 kobiet i 4217 mężczyzn (wzrost liczby 

mieszkańców o 16 osób w stosunku do roku ubiegłego), 

 ............................................................................................................................... w

 2016 roku – 8539 mieszkańców. 

Analizując powyższe dane można zaobserwować zmienną, brak stałej liczby mieszkańców, 

bądź stałej tendencji – malejącej bądź rosnącej. Dalsza analiza struktury demograficznej 

ułatwi zaobserowawanie trendów, jakie zachodzą w gmienie Kalety. 

 

 Kobiety 

2013 2014 2015 

Wiek 0-14 510 518 523 

Wiek 15-59 2799 2793 2771 

Wiek 60 lat i 

więcej 
1083 1104 1131 

Ogółem 4392 4415 4425 

Tabela 1. Struktura demograficzna kobiet 

 

W 2013 roku ogólna liczba kobiet odpowiadała 51,02%. Liczba kobiet w 2014 i 2015 roku 

utrzymywała się na zbliżonym poziomie, co odpowiadało ok. 4400 kobietom, które stanowiły 

odpowiednio (w 2014 roku) 51,18% i (w 2015 roku) 51,20% lokalnej społeczności. 

Pozytywnym zjawiskiem jest zwiększenie liczby kobiet znajdujących się w grupie wiekowej 

do 14 roku życia w 2014 i 2015 roku. Niepokojąco prezentuje się sytuacja, jeżeli chodzi o 

liczbę kobiet będących w grupie wiekowej 15 do 59 lat – tendencja malejąca już od 2013 roku 

(w 2013 roku kobiety z tej grupy stanowiły 32,52% lokalnej społeczności, a w 2014 roku już 

32,37%). Ponowne zmniejszenie dostrzegalne jest w 2015 roku  - do 2771 kobiet tworzących 

32,06%. Chociaż liczba mieszkańców raz wzrasta raz maleje, sygnałem alarmującym może 

być zwiększająca się liczba kobiet znajdujących się w wieku kończącym pracę zawodową – 

na przestrzeni trzech lat zwiększyła się ta grupa wiekowa o 48 kobiet. Sygnalizuje to, iż 

wśród kobiet dominuje głównie wiek produkcyjny z tendencją wzrostową w grupie 

poprodukcyjnej. Uzupełnienie analizy o udział mężczyzn dopełni obraz społeczeństwa gminy 

Kalety. 

Udział mężczyzn z poszczególnych grup wiekowych w strukturze demograficznej gminy 

Kalety obrazuje poniższa tabela: 
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 Mężczyźni 

2013 2014 2015 

Wiek 0-14 524 523 532 

Wiek 15-64 3164 3155 3133 

Wiek 65 lat i 

więcej 
527 533 552 

Ogółem 4215 4211 4217 

Tabela 2. Struktura demograficzna mężczyzn 

 

Liczba mężczyzn analogicznie jak w sytuacji kobiet, w latach 2013 – 2015 

utrzymywała się na względnie zbliżonym poziomie. Widoczne są zmiany - tendencja 

malejąca w 2014 roku oraz wzrost o 6 osób w 2015 roku. Udział mężczyzn w ogólnej liczbie 

mieszkańców odpowiadał w 2014 roku 48,81%, natomiast w 2015 roku liczba męzczyzn 

zwiększyła się do 4217, co stanowiło już 48,79% społeczności lokalnej. Podobnie jak w 

sytuacji kobiet, liczba mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym i  waha się. Widoczny jest 

również znaczny wzrost w liczbie mężczyzn kończących już pracę zarobkową. Liczba 

mężczyzn znajdujących się w wieku przedprodukcyjnym w 2013 i 2014 roku stanowiła 

6,08% (w 2013 roku) i 6,06% (w 2014 roku), natomiast w 2015 roku udział tych osób 

zwiększył się do 6,15% wszystkich mieszkańców. Mężczyźni znajdujący się w grupie 

produkcyjnej stanowią coraz mniejszą grupę mieszkańców. W 2013 i 2014 roku mężczyźni z 

tej grupy tworzyli 36,76% i 36,57% lokalnej społeczności. Statystycznie mężczyźni żyją 

krócej od kobiet o 8 lat. Natomiast w gminie widoczna jest tendencja rosnąca w liczbie 

mężczyzn znajdujących się w grupie poprodukcyjnej.  

Poniżej umieszczany wykres obrazowo przedstawi zmienność poszczególnych wartości dla 

grup wiekowych przyjętych w ekonomii ze względu na płeć wśród mieszkańców:  
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Wykres 2. Zmienność liczby ludności z uwzględnieniem podziału na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny, 

poprodukcyjny oraz podziału ze względu na płeć 

 

W gminie Kalety zdecydowanie występuje zjawisko starzenia się społeczności 

lokalnej. Chociaż liczba mieszkańców nieznacznie zmniejsza się, odsetek osób znajdujących 

się w grupie kończącej pracę zawodową stale rośnie, a mieszkańców znajdujących się w 

wieku produkcyjnym jest coraz więcej. Starzenie się społeczeństwa to naturalny i 

nieunikniony proces występujący w każdej wysoko rozwiniętej gospodarce. Jest to wyzwanie, 

z którym zmaga się obecnie cała Europa Zachodnia. Przede wszystkim, starzejące się 

społeczeństwo stanowi poważny problem dla systemu opieki zdrowotnej. Do tego dochodzą 

również inne istotne kwestie, np. brak wystarczającej liczby domów opieki, właściwej 

infrastruktury, czy też miejsc, w których seniorzy mogliby spędzać czas albo nawet po 

przejściu na emeryturę nadal realizować się  zawodowo. Patrząc w przyszłość gminy, należy 

przyjrzeć się specyficznym potrzebom starszych ludzi, jak również różnorodności tej grupy, 

tworząc warunki w jakich osoby starsze nadal mogłyby żyć samodzielnie, utrzymując w 

miarę dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, a tym samym wciąż uczestnicząc w życiu 

społecznym oraz ekonomicznym. 
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Wykres 3. Porównanie liczby kobiet i liczby mężczyzn 

 

 W okresie trzech analizowanych lat można zaobserwować znaczną przewagę kobiet w 

stosunku do mężczyzn. Wskaźnik feminizacji od 2015 roku stale wynosi 104%, czyli na 100 

mężczyzn przypada 104 kobiet. Pomimo zwiększenia liczby kobiet od 2015 roku, stosunek 

obojga płci nie zmienił się. 
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6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach jest jednostką organizacyjną gminy, 

powołaną do realizacji zadań samorządu gminnego. Kadrę Ośrodka stanowią: kierownik, 4 

pracowników socjalnych, 2 pracowników świadczeń rodzinnych, 4 opiekunki domowe, 

asystent rodzinny.  

Gmina zobowiązana jest do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w celu 

zaspokojenia potrzeb wszystkich mieszkańców w środowisku lokalnym. Na szczeblu 

gminnym udzielana pomoc społeczna adresowana jest bezpośrednio do osób najbardziej jej 

potrzebujących. Skupia się w ten sposób na doraźnym rozwiązywaniu konkretnych 

problemów. Działania ukierunkowane na usamodzielnianie osób i rodzin, a także integrację 

osób ze środowiskiem odbywa się w oparciu o dostosowaną formę pomocy, która uwzględnia 

indywidualne okoliczności znajdowania się osoby bądź rodziny w niekorzystnym położeniu. 

Celem działań Ośrodka jest doraźna i długofalowa pomoc, która powinna przywrócić ład oraz 

porządek w funkcjonowaniu osoby lub rodziny.  

 

Świadczeniami z pomocy społecznej realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kaletach poprzez: 

 świadczenia pieniężne, w szczególności w formie zasiłków celowych, zasiłków 

okresowych, zasiłków stałych, wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnianą przyznanego 

całkowicie przez sąd, 

 świadczenia niepieniężne tj. w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 

zamieszkania, posiłków (dożywianie dzieci), składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

odpłatności za pobyt w mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, 

świadczenia pracy socjalnej. 

Należy zaznaczyć, iż świadczenia były zróżnicowane, a ich rodzaj, forma i wysokość 

uzależnione są przede wszystkim od indywidualnej sytuacji starających się o pomoc, a także 

od rodzaju występujących potrzeb. Pomoc udzielana była osobom i rodzinom, które spełniają 

przesłanki kwalifikujące do pomocy. 

 



 

 
29 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalety na lata 2017 - 2027 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane 

dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o Ustawę o pomocy 

społecznej. Od dnia 1 października 2015 r.  dla osoby samotnie gospodarującej jest nim 

dochód nieprzekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514 zł. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach jest zobowiązany do wykonywania zadań 

własnych gminy określonych przez ustawę
8
: 

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja 

osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;  

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;  

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym;  

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;  

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;  

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych  

w wyniku zdarzenia losowego;  

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym niemającym dochodu i uzyskania 

świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia;  

8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;  

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje  

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeństwem;  

10) praca socjalna;  

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania;  

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;  

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;  

                                                           
8
 Źródło: Ustawa o pomocy społecznej Art.17.1 
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14) dożywianie dzieci;  

15) sprawianie pogrzebu w tym osobom bezdomnym  

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu; 

17) sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków 

na wynagrodzenia pracowników. 

 

Problemy społeczne mają miejsce w każdej lokalnej społeczności, jednak ich skala 

oraz rodzaj może mieć różne wymiary w zależności od czynników, które je kształtują. Mimo 

wszystko problemy społeczne zawsze w ocenie społeczeństwa uznawane są za zjawiska 

niepożądane, nieakceptowane, szkodliwe, a przede wszystkim zagrażające prawidłowemu 

funkcjonowaniu określonej społeczności, dlatego też wymagają one aktywnej i skutecznej 

interwencji. Najczęściej problemy są ze sobą sprzężone. Przy udzielaniu pomocy niezbędnym 

jest współudział klienta w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji. Zmusza to osoby wymagające 

wsparcia do zmiany postawy z biernej i roszczeniowej na postawę aktywną w rozwiązywaniu 

własnych problemów, z którymi nie potrafili sobie poradzić. 

W ostatnich latach zauważa się, że szeroko rozumiana praca socjalna, zepchnięta 

została na margines działalności ośrodków pomocy i jej formuła od lat nie jest rozwijana, co 

wynika głównie z przesuwania do pomocy społecznej coraz to nowych zadań i dodatkowe 

obciążanie pracowników bez zwiększenia ich ilości. Pracownik socjalny staje się w coraz 

większym stopniu urzędnikiem, przyjmującym wnioski i inne dokumenty od ubiegających się 

o świadczenia i wypełniającym coraz bardziej rozbudowane formularze wywiadów, 

protokołów i oświadczeń, a przecież udzielona pomoc musi być adekwatna do zaistniałego 

problemu, poprzez wykorzystanie dostępnych zasobów, uprawnień i możliwości. Dana 

pomoc może mieć formę świadczenia pieniężnego, rzeczowego, instytucjonalnego oraz usług. 

W celu uzyskania zamierzonego celu poprzez udzielnie wszelkiej pomocy społecznej 

konieczna jest wyczerpująca współpraca pomiędzy pracownikami Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, a osobami i rodzinami wnioskującymi o jej przyznanie. 

 

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną sukcesywnie wzrasta, chociaż w 2016 roku 

liczba rodzin oraz osób w tych rodzinach, które zostały objęte pomocą społeczną znacznie się 

zmniejszyła. Warto zaznaczyć, że zwiększająca się liczba świadczeniobiorców w ramach 
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zadań własnych wynika ze zmianyą realizatora zadań tj. zasiłek stały, zasiłek okresowy, 

opłaty za domy pomocy społecznej, wspieranie rodziny i piecza zastępcza są obecnie 

zadaniami własnymi gminy. W związku ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców gminy 

można założyć, że dotychczasowo udzielana pomoc okazała się skuteczna i umożliwiła 

osobom/ rodzinom powrócić do stabilizacji i w pełni zapobiegła ewentualnemu wykluczeniu 

społecznemu. Tendencja wzrostowa w przypadku niektórych  świadczeń może sugerować 

również, że osoby, które dotychczas nie znały swoich praw i możliwości uzyskania pomocy, 

zasięgnęły porad i zwróciły się do odpowiedniej instytucji o objęcie wsparcie.  

W 2013 roku rodzin objętych pomocą Ośrodka było 262, a osób w tych rodzinach 718 

(8,34% lokalnej społeczności). W roku następnym liczba rodzin zwiększyła się nieznaczne 

(262), ale udział osób w liczbie mieszkańców odpowiadał 7,68%. W 2015 roku widoczny jest 

znaczne zmniejszenie liczby rodzin objętych pomocą społeczną – 228 rodziny i 621 osób w 

tych rodzinach (7,18%), natomiast w 2016 roku liczba rodzin uległa ponownemu 

zmniejszeniu do 201, co odpowiadało już 6,10% lokalnej społeczności. Widoczna jest zatem 

tendencja malejąca liczba udziału świadczeniobiorców w stosunku do liczby mieszkańców 

gminy Kalety.  

Obrazowo tendencję przedstawia poniższy wykres, w którym uwzględniono liczbę rodzin 

oraz liczbę osób będących w tych rodzinach w oparciu o dane pochodzące ze Sprawozdania z 

udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach. 

 

 

Wykres 4. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w gminieKalety, na podstawie Działu 5 Sprawozdania MPiPS 
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Na przełomie lat 2013 – 2016 została udzielona pomoc przeszło 262 rodzinom i 718 osobom 

znajdującym się w danych rodzinach.  

Dalsza analiza poświęcona będzie liczbie udzielanych świadczeń należących do zadań 

włacnych gminy w 2016 roku. Analiza świadczeniobiorców stanowi uzupełnienie powyższeą 

analizę rzeczywistej liczby rodzin i osób w rodzinach objętych pomocą społeczną. 

 

 
Liczba osób Liczba rodzin 

Liczba osób w 

rodziach 

Zasiłki stałe 51 50 83 

Zasiłki okresowe 25 23 55 

Posiłek 132 72 312 

Usługi opiekuńcze 22 21 25 

Inne zasiłki celowe i 

w naturze 
168 134 324 

Tabela 3. Udzielone świadczenia  

 

Zasiłki stałe, to zasiłki które przysługują pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, 

niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest 

niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jak również pełnoletniej 

osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Na przestrzeni czterech analizowanych lat 

widoczna jest tendencja rosnąca – w 2013 roku 44 rodzin (62osób w rodzinach), w 2014 roku 

44 rodzin (60 osób w rodzinach), w 2015 roku 51 rodzin (83osoby w rodzinach), w 2016 roku 

– 50 rodzin (83 osoby w rodzinach). 

Zasiłki okresowe przyznawae są w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 

z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, której 

dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz rodzinie, 

której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodzin - w 2013 roku 19 rodzin (54 osób 

w rodzinach), w 2014 roku 21 rodzin (33 osób w rodzinach), w 2015 roku 28 rodzin (65 

osoby w rodzinach), w 2016 roku – 23 rodzin (55 osoby w rodzinach). Dostrzegalna jest 

zdecydowanie tendencja wzrostowa. 

Pomoc w postaci zapewnienia posiłku od 2013 roku ma tendencję malejącą – w 2013 

roku 92 rodzin (385 osób w rodzinach), w 2014 roku 80 rodzin (338 osób w rodzinach), w 
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2015 roku 75 rodzin (319 osoby w rodzinach), w 2016 roku – 72 rodzin (312 osoby w 

rodzinach).  

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Liczba świadczonych usług z tego tytułu utrzymuje się 

na względnie zbliżonym poziomie w graniacach 20-25 rodzin. 

Inne zasiłki celowe i w naturze, to świadczenie fakultatywne przyznawane na 

podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej,  

a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 

opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw  

w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Pomoc w tym zakresie rok rocznie udzielana jest 

coraz mniejszej liczbie osób oraz rodzin. W 2013 roku z tego tytułu udzielonow wsparcia 221 

rodzinom, w skład których wchodziło 621 osób. W roku następnym świadczenie przyznano 

185 rodzinom z 519 osobami, natomiast w 2015 roku beneficjenatmi zostało 161 rodzin w 

składzie 443 osób, natomiast w 2016 rok 134 rodzin z 324 osobami. 

Kolejna analiza danych zastanych oscylować będzie wokół liczby rodzin 

korzystających z pomocy Ośrodka w Kaletach z uwzględnieniem podziału na powody jej 

przyznania zawiera kolejna tabela. 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
Rok 

2013 2014 2015 2016 

Bezrobocie 129 119 114 91 

Długotrwała lub ciężka choroba 93 95 90 84 

Niepełnosprawność 83 87 88 85 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 52 48 49 38 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 
44 35 36 27 

Trudności w przystosowaniu po 

opuszczeniu Zakładu Karnego 
11 6 2 1 

Alkoholizm 4 2 2 2 

Ubóstwo 3 1 9 32 

Przemoc w rodzinie 1 - 1 1 
Tabela 4. Powody przyznania pomocy, liczba rodzin 

 

Dane z powyższej tabeli obrazują problemy społeczne występujące na terenie gminy 

na podstawie przyznanych świadczeń z określonego powodu trudnej sytuacji życiowej danej 
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osoby / rodziny. Największym problemem, z którym zmagają się beneficjenci pomocy 

społecznej na przestrzeni trzech analizowanych lat jest zdecydowanie bezrobocie. To właśnie 

z tego tytułu liczba rodzin otrzymujących świadczenia jest największa, chociaż widoczna jest 

tendencja malejąca w analizowanych latach. Kolejnym problemem wśród mieszkańców 

gminy są rodziny zmagające się z długotrwałą lub ciężką chorobą (tendencja malejąca) oraz 

niepełnosprawnością(tendencja względnie stała). Problem pojawia się również wśród rodzin 

zmagających się z potrzebą ochrony macierzyństwa oraz wśród rodzin, w których pojawia się 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Ważnym problemem dzisiejszych 

czasów są uzależnienia, dlatego też w analizie sytuacji społecznej należy wziąć pod uwagę 

udział osób korzystających ze wsparcia Ośrodka z tytułu alkoholizmu. Uzupełnieniem będą 

również dane dotyczące prcedury „Niebieska Karta” oraz liczba rodzin dotkniętych przemocą, 

ponieważ liczba osób, które otrzymują pomoc z tego tytułu, nie odwzorowuje skali zjawiska 

w gminie. 

Rozważając zakres oddziaływania konkretnego problemu społecznego na terenie 

niewielkiej gminy wiejskiej należy mieć na uwadze pokoleniowość, konserwatywność  

w sposobie przekazywania wartości i zasad funkcjonowania w rodzinie, co bardzo często 

skutkuje skrywaniem lub niedostrzeżeniem problemu swojej rodziny. Ponadto, najbliższe 

środowisko otaczające rodziny zmagające się z problemami społecznymi przyjmuje 

zazwyczaj postawę niewrażliwości, a także milczenia. Należy jednak mieć na uwadze, iż 

prawidłowe funkcjonowanie zarówno rodziny, jak i lokalnego społeczeństwa uniemożliwia 

wystąpienie jakiegokolwiek problemu społecznego. Co więcej cała struktura problemów 

społecznych wzajemnie generuje się, a przede wszystkim jest za sobą ściśle skorelowana. 

Dalsza analiza oscylować będzie wokół najczęstszych powodów przyznanwania pomocy. 

 



 

 
35 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalety na lata 2017 - 2027 

 

OBSZAR BEZROBOCIA I UBÓSTWA 

 

Bezrobocie w gminie Kalety jest zjawiskiem, które dotyka szerokiej grupy społecznej. 

Straty i skutki społeczne, które powoduje są trudne do oszacowania. Pojawia się na 

niepokojącą skalę degradacja nie tylko bezrobotnych, ale także ich rodzin. Strata pracy, 

przejście na zasiłek, z kolei jego utrata i potrzeba korzystania z pomocy społecznej prowadzi 

do ubóstwa ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

Bezrobocie burzy klimat życia rodzinnego. Wpływa destrukcyjnie na pełnienie przez 

rodzinę jej podstawowych funkcji, na realizację określonych zamierzeń, zadań i planów 

życiowych. Najbardziej bolesnym aspektem bezrobocia jest zagrożenie bezpiecznej 

egzystencji własnej rodziny. Brak pracy ma nie tylko negatywny wpływ na ekonomiczną 

funkcję rodziny, ale też na sferę psychiki. Powoduje jej szybką degradację, potęguje biedę i 

rozszerza sferę ubóstwa. Trudna sytuacja finansowa gospodarstw domowych dotkniętych 

bezrobociem wymusza także ograniczanie wydatków związanych z kształceniem dzieci. 

Bezrobocie naraża rodzinę na szereg niedogodności, sublimację wielu ważnych potrzeb, 

niewłaściwe kształtowanie osobowości jej członków. Praca zawodowa wyznacza bowiem 

postawy i zachowania dzieci, system stosowanych przez nie ocen, kontakty ze środowiskiem 

rówieśniczym, uznawane przez nie wartości czy preferowane cele. Dążenie dzieci i młodzieży 

są silnie związane z pozycją zawodową rodziców, a otaczająca rzeczywistość postrzegana jest 

przez pryzmat ich pracy zawodowej. Zmiany w statusie zawodowym choćby jednego z 

rodziców nie pozostają więc bez wpływu na dokonywaną przez młodych ludzi ocenę 

rzeczywistości oraz ich własnej pozycji. Bezrobocie jest często w rodzinie czynnikiem 

konfliktogennym i nasilającym patologie społeczne takie jak nadużywanie alkoholu, 

zdobywanie środków pieniężnych nielegalnymi sposobami, przemoc w rodzinie. Głębokość 

zmian w rodzinie spowodowanych bezrobociem zależy w dużej mierze od struktury rodziny, 

jej fazy rozwoju, statusu społecznego, stanu zagospodarowania materialnego, kondycji 

zdrowotnej członków rodziny oraz środowiska lokalnego. 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. Z powodu trudnej sytuacji 

materialnej rodziny, dzieci popadają w sytuacje konfliktowe w szkole z wychowawcami i 



 

 
36 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalety na lata 2017 - 2027 

nauczycielami. Odbija się to wszystko bardzo silnie na postawach dzieci i młodzieży, na ich 

zachowaniu oraz wartościowaniu zjawisk i osób.  

Status osoby bezrobotnej zostaje przyznany, jeśli spełniony zostaje jeden z poniższych 

warunków:   

 osoba ukończyła 18 lat z wyjątkiem młodocianych absolwentów,  

 kobieta nie ukończyła 60, a mężczyzna 65 lat,  

 osoba nie nabyła prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej,  

 nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia 

rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub wychowawczego,  

 nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej, lub nie podlega 

ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako domownik w 

gospodarstwie rolnym,  

 jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co 

najmniej w połowie obowiązującego wymiaru pracy,  

 nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,  

 nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowy najniższego 

wynagrodzenia. 

„Bezrobocie nie tylko samo jest problemem społecznym, ale leży także u podstaw wielu 

innych kwestii społecznych. I tak np. szczególnie długotrwałe bezrobocie związane jest z 

obniżeniem standardu materialnego życia nie tylko samego bezrobotnego, ale i całej jego 

rodziny. Stąd bardzo często obszary długotrwałego bezrobocia pokrywają się w danym 

społeczeństwie z obszarami ubóstwa. To z kolei może powodować rozprzestrzenianie się 

rozmaitych patologii społecznych, rozpad rodziny obniżenie zdrowotności społeczeństwa. 

Nawet krótkotrwały okres bezrobocia nie pozostaje bez wpływu na kondycję psychiczną osób 

dotkniętych tym problemem
9
”. 

 Osoby zmagające się z bezrobociem oraz problemami, które występują w 

konsekwencji, mogą korzystać z pomocy Ośrodka. W gminie Kalety na przestrzeni trzech 

analizowanych lat pomocy udzielono łącznie 453 rodzinom. 

  

 2013 2014 2015 2016 

Liczba rodzin 129 119 114 91 

Liczba osób w 400 373 343 273 

                                                           
9
http://www.pedagogika.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/iped/materialy_dydaktyczne/Praca_socjalana_z_grup

_/Bezrobocie_- atwe.pdf, (08.03.2017). 
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tych rodzinach 

Tabela 5. Liczba rodzin i ich członków korzystających z pomocy Ośrodka z tytułu bezrobocia 

 

Udział rodzin zmagających się z bezrobociem w stosunku do ogólnej liczby rodzin objętych 

pomocą Ośrodka maleje. Na przestrzeni analizowanych lat można zauważyć zmniejszenie w 

liczbie rodzin objętych pomocą Ośrodka z tytułu bezrobocia, jednakże udział rodzin w 

ogólnej liczbie beneficjentów pomocy społecznej jest wciąż duży.   

W 2013 roku rodziny zmagające się z bezrobociem odpowiadały 49,23% wszystkich 

rodzin oraz 1,49% całej populacji gminy. W roku następnym odnotowano spadek w liczbie 

rodzin pobierających świadczenia do 49,17% (spadek o 0,06 p.p.) oraz 1,37% wszystkich 

mieszkańców. W 2015 roku liczba rodzin uległa zwiększeniu do 50% wszystkich 

świadczeniobiorców oraz 1,31% w skali całej gminy.  

 

Stopa [%] 2013 2014 2015 

powiat tarnogórski 12 10,7 9,3 

woj. Śląskie 11,3 10 8,2 

cały kraj 13,4 12 9,8 

Tabela 6. Urząd Statystyczny w Katowicach, Statystyczne Vademecum Samorządowe 

 

Wykres 5. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kaletach w latach 2004 -2015 
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Powołując się na powyższe dane należy pamiętać, że nie obrazują one rzeczywistej skali 

zjawiska bezrobocia, kreślą wyłącznie oficjalny obraz bezrobocia rejestrowanego, nie oddając 

rozmiarów tzw. bezrobocia ukrytego. Warto mieć na uwadze fakt, że osoby bezrobotne mają 

małe możliwości podjęcia pracy na terenie Kalet. Bezrobotni mieszkańcy w większości 

znajdują zatrudnienie w branży handlowo-usługowej, budownictwie, leśnictwie oraz szukają 

pracy w pobliskich miastach powiatowych. Dodatkowo, znaczny procent ludności pracuje w 

„szarej strefie”, a osoby młode wyjeżdżają po uzyskaniu kwalifikacji za granicę, do Niemiec, 

Anglii i Holandii.  

Ubóstwo, to pojęcie, które z jednej strony określa warunki życia jednostki, a z drugiej 

strony wskazuje na nierówności i sprzeczności występujące w społeczeństwie. Chociaż nikt 

nie kwestionuje faktu, że ubóstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym, to dla polityki 

społecznej podstawowe znaczenie ciągle mają informacje dotyczące zasięgu ubóstwa 

ekonomicznego. Aby skutecznie zapobiegać oraz walczyć ze skutkami ubóstwa niezbędne 

jest zidentyfikowanie grup ludności najbardziej na nie narażonych. Czynnikiem istotnie 

decydującym o sytuacji materialnej jednostki i jej rodziny, jest miejsce zajmowane na rynku 

pracy. Ubóstwem zagrożone są przede wszystkim osoby niewykształcone, bezrobotne i 

rodziny osób bezrobotnych, a także rodziny, w których obecna jest osoba niepełnosprawna 

lub w podeszłym wieku. 

Ubóstwo określa się jako stan, w którym jednostce czy grupie społecznej brakuje 

środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, uznawanych w danej społeczności za 

niezbędne. Pod pojęciem "podstawowe potrzeby" kryją się poza wyżywieniem takie potrzeby 

jak: ubranie, opłaty mieszkaniowe, leczenie, uzyskanie wykształcenia. Pierwszą przesłanką, 

która uprawnia do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej jest ubóstwo. Zjawisko 

to ma wiele przyczyn, które nie zawsze da się jasno wyodrębnić. Może ono być wywołane 

bezrobociem czy niepełnosprawnością, ale także biernością życiową i brakiem 

odpowiedzialności za siebie i własną rodzinę. Wczesna detekcja tzw. szybkie wykrywanie i 

docieranie do rodziny czy osób znajdujących się na skraju ubóstwa, a później intensywna 

praca socjalna przyczynia się do zapobiegania utrwalaniu się postaw bierności bądź 

roszczeniowość. 

W gminie Kalety skala ubóstwa na przestrzeni analizowanych lat przedstawia się 

następująco: 
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 2013 2014 2015 2016 

Liczba rodzin 3 1 9 32 

Liczba osób w 

tych rodzinach 
6 1 23 74 

Tabela 7. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy Ośrodka z powodu ubóstwa 

 

Na przestrzeni analizowanych lat dostrzegalne jest znaczne zwiększenie liczby rodzin 

pobierających świadczenie z tego tytułu, odpowiednio do zmniejszającej się liczby 

mieszkańców gminy, udział rodzin ubogich ma jednak tendencję wzrostową. 

W 2013 roku rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu braku 

wystarczających środków finansowych do życia stanowiły 1,14% ogólnej 

liczbybeneficjentów (3 z 262 rodzin otrzymujących świadczenia). W roku następnym udział 

rodzin odpowiadał 0,41% (zmniejszeniedo 1 rodziny), w 2015 roku nastapił wzrost do 9 

rodzin, których udział  w stosunku do ogólnej liczby beneficjentów stanowił już 3,94%. 

Największy wzrost widoczny jest w 2016 roku – 32 rodziny, które odpowiadały już 15,92% 

wszystkich beneficjentów. Obrazowym uzupełnieniem przeprowadzonej analizy są poniższe 

dwa wykresy. 
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Wykres 6. Trend liczby rodzin i ich członków korzystających z pomocy OPS z tytułu ubóstwa 

 

Osoby pochodzące z rodzin zmagających się z brakiem wystarczających środków do 

życia stanowiły w 2013 roku 0,06% mieszkańców gminy. W następnym roku analizy już 

0,01%, natomiast w 2015 roku udział osób z tych rodzin odpowiadał0,26% lokalnej 

społeczności, a w 2016 roku już 0,86%. Sytuacja materialna mieszkańców nie należy do 

stabilnych, co szczególnie widoczne jest poprzez skoki zarówno w liczbie rodzin 

otrzymujących pomoc, jak i liczbie osób w tych rodzinach. Mając na uwadze fakt, że 

struktura rodzin wciąż ulega zmianom, skala ubóstwa zwiększa się. 
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Ubóstwo rodzin dotyka najbardziej dzieci. Przejawem tego jest niedożywienie dzieci i 

młodzieży. Dlatego też Ośrodek koordynuje dożywianie na terenie gminy realizowane przez 

szkoły. 

 

 2013 2014 2015 2016 

Posiłek 152 139 133 132 

w tym dla dzieci 150 137 131 130 

Tabela 8. Pomoc w formie dożywiania dzieci w latach 2013-2016 

 

Chociaż pozornie liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie maleje, udział tych 

osób w ogólnej liczbie mieszkańców mimo wszystko wciąż jest duży. W 2013 roku 

świadczenie przyznano 152 osobom, w tym 150 dzieciom, które odpowiadały 1,74% 

mieszkańcom Kalet. W następnym roku analizy udział dzieci odpowiadał już 1,58%, w 2015 

roku 1,38%. Natomiast w 2016 roku dzieci stanowiły 1,54% lokalnej społeczności. Przy 

wahaniach w liczbie mieszkańców z tendencją malejącą, skala zjawiska jest relatywnie duża. 
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OBSZAR NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, DŁUGOTRWAŁEJ LUB CIĘŻKIEJ 

CHOROBY 

 

Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale 

lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w 

szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej. Pojawienie się grupy 

osób z dysfunkcjami zdrowotnymi powodującymi w konsekwencji niepełny udział w życiu 

społecznym dało przyczynę do zastanowienia się nad zagadnieniem niepełnosprawności. W 

każdym społeczeństwie istnieje pewien procent osób, które z przyczyn dziedzicznych, 

wrodzonych, w wyniku chorób, wypadków czy też nieprawidłowych warunków życia nie 

mają pełnej sprawności fizycznej lub psychicznej. 

We współczesnym świecie niepełnosprawność człowieka uważana jest za szczególnie 

istotny problem społeczny. Znaczenie tego problemu wynika z rozmiarów i powszechności 

występowania niepełnosprawności w populacji, a także z konsekwencji, jakie wywołuje w 

sensie indywidualnym i społecznym. To, co odróżnia osoby niepełnosprawne od innych, to 

tylko i wyłącznie ich ułomność. Osoby te spotyka się codziennie, w każdym środowisku 

społecznym. U części z nich niepełnosprawność jest uzewnętrzniona do tego stopnia, że nie 

sposób nie dostrzegać jej obecności. Mówiąc o osobach niepełnosprawnych, mamy na myśli 

osoby posiadające stopień niepełnosprawności orzeczony przez Powiatowy Zespół ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności, Komisję przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jak również inne osoby z dysfunkcjami fizycznymi, 

psychicznymi i umysłowymi. Za niepełnosprawne uznać należy osoby, których stan fizyczny, 

psychiczny i umysłowy powoduje trwałe lub okresowe utrudnienia, ograniczenia bądź 

uniemożliwia pełnienie ról i zadań społecznych na poziomie powszechnie przyjętych 

kryteriów. 

Niepełnosprawność uderza najbardziej w finansową i emocjonalną stronę rodziny. Rodzina w 

takiej sytuacji wymaga zwłaszcza nieinstytucjonalnych form pomocy, maksymalnie 

zindywidualizowanych i dostosowanych do jej potrzeb. Wzmocnienia wymaga sama rodzina, 

bo ona zapewnia najwszechstronniej i w sposób ciągły możliwości poznawania uczucia 

miłości, potrzeb wolności, religijności. To rodzina, niezależnie od charakteru dokonujących 

się zmian w życiu społecznym, z natury broni godności oraz podmiotowości prawnej swych 

członków. Obserwacje pracowników Ośrodka pozwalają stwierdzić, że sytuacja tej grupy 
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osób jest bardzo trudna. Problemy osób niepełnosprawnych wiążą się głównie z 

ograniczonymi możliwościami oprotezowania i zakupu sprzętu umożliwiającego 

komunikowanie się i samoobsługę, kosztowną i trudno dostępną rehabilitację. Dużym 

problemem są także problemy architektoniczne w miejscu zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej jak i w budynkach użyteczności publicznej. Bariery te nie tylko utrudniają, 

ale niekiedy wręcz uniemożliwiają uczestnictwo w normalnym życiu. Nie bez znaczenia jest 

również problematyka edukacji osób niepełnosprawnych od chwili urodzenia do ukończenia 

nauki w ramach posiadanych predyspozycji i możliwości. 

Poniższa tabela zawiera dane liczbowe osób i rodzin korzystających z pomocy  i wsparcia 

Ośrodka w Kaletach w latach 2013 – 2016 z powodu życia z problemem niepełnosprawności. 

 

 Rok 

Niepełnosprawność 2013 2014 2015 2016 

Liczba rodzin 83 87 88 85 

Liczba osób w tych rodzinach 192 217 207 201 

Tabela 7. Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy Ośrodka z powodu niepełnosprawności 

 

W każdym roku analizy liczba przyznanych świadczeń przekroczyła poziom 80 rodzin 

objętych wsparciem. W podziale na poszczególne lata z powodu niepełnosprawności, co 

najmniej jednego członka rodziny pomoc społeczną otrzymało 83 rodzin, natomiast osoby z 

tych rodzin stanowiły 26,74% wszystkich osób objętych pomocą i wsparciem Ośrodka (2013 

rok), rok później z pomocy skorzystało 87 rodzin, a osoby z tych odpowiadały już 32,73% 

osób które objęto wsparciem, w 2015 roku 88 rodziny z osobami odpowiadającymi już 

33,33%. Natomiast w 2016 roku 85 rodzin, których członkowie stanowili 38,57% z 

wszystkich osób, które znajdowały się w rodzinach otrzymujących pomoc ze strony Ośrodka. 

Wraz ze znaczną zmianą liczby rodzin uległa zmiana liczby osób w tych rodzinach, jednakże 

sam odsetek rodzin objętcyh wsparciem z tytułu niepełnosprawności zwiększa się.  
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Wykres 6. Trend liczby rodzin i ich członków korzystających z pomocy Ośrodka z powodu niepełnosprawności 

 

Minimalizowanie negatywnych konsekwencji niepełnosprawności powinno odbywać się 

zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, czyli poprzez dążenie do aktywizacji zawodowej oraz tworzenie nowych 

miejsc pracy dostosowanych do potrzeb, możliwości osób niepełnosprawnych mogących w 

zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności podjęcia pracy zarobkowej.   

 Kolejnym problemem społecznym jest długotrwała lub ciężka choroba, która według 

liczby udzielanego wsparcia ze strony Ośrodka jest jedną z najczęstszych przyczyn trudnej 

sytuacji wśród mieszkańców. 

Jako osobę długotrwałą lub ciężko chorą należy uznać osobę, która ze względu na stan 

zdrowia psychicznego lub fizycznego w czasie określonym lub na stałe bez pomocy osób 

trzecich nie potrafią samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie lub wypełnić czynności 

codziennego życia. Na podstawie orzeczenia lekarskiego osoba zmagająca się z długotrwałą 

lub ciężką chorobą otrzymuje zaświadczenie, które jest uprawieniem do otrzymywania 

pomocy i ulg przysyłających osobom chorym. Problemy osób chorych dotyczą m.in. 

płynnego dostępu do specjalistycznych usług medycznych, wysokich kosztów leczenia, 

podjęcia stałego zatrudnienia, a w skrajnych przypadkach hospitalizacji. Zgodnie z ustawą o 

pomocy społecznej osobom zwalczającym trudności niesione przez długotrwałą lub ciężką 

chorobę przysługuje im pomoc między innymi w formie: zasiłku okresowego, usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, posiłku, pobytu w mieszkaniu 

chronionym lub w mieszkaniu w domu pomocy społecznej. 
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 2013 2014 2015 2016 

Liczba rodzin 93 95 90 84 

Liczba osób w 

tych rodzinach 
225 240 233 196 

Tabela 9. Liczba rodzin i ich członków korzystających z pomocy Ośrodka z tytułu długotrwałej lub ciężkiej 

choroby 

 

W pierwszym roku analizy z pomocy Ośrodka skorzystało 93 rodziny, których członkowie 

stanowili 2,61% lokalnego społeczeństwa. W następnym okresie sprawozdawczym, osoby z 

rodzin zmagających się z długotrwałą lub ciężką chorobą odpowiadały już 2,78% 

mieszkańców gminy, natomiast w 2015 roku widoczne jest zmniejszenie liczby rodzin (o 7) 

wraz z osobami w tych rodzinach – 2,70% mieszkańców gminy Kalety. W 2016 roku pojawia 

się zmniejszenie zarówno w liczbie rodzin pobierających świadczenia z tytułu długotrwałej 

choroby, jak i liczba osób znajdujących się w tych rodzinach, których udział w lokalnej 

społeczności odpowiadał już 2,29%. 

Kolejny wykres obrazuje tempo i kierunek zachodzących zmian w analizowanych grupach. 

 

 
Wykres 7. Trend liczby rodzi i ich członków korzystających z pomocy Ośrodka z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby 

 



 

 
46 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalety na lata 2017 - 2027 

 

OBSZAR POTRZEBY OCHRONY MACIERZYŃSTWA 

 

Rodzina jako najważniejsza grupa społeczna tworząca całe społeczeństwo powinna 

mieć zapewnioną odpowiednią pomoc, dostosowaną do skali problemu z jakim się zmaga. 

Obecnie pomoc społeczna nie adresuje do podopiecznych świadczeń tylko z tytułu 

macierzyństwa, ale przyznawane świadczenia pieniężne mają charakter świadczeń z tytułu 

ogólnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub dysfunkcji rodziny. Istnieje także szereg 

świadczeń, które wiążą się pośrednio z macierzyństwem. Mowa tu o tzw. becikowym czy o 

świadczeniach rodzinnych, tj. zasiłkach rodzinnych, uzupełnionych dodatkami 

przyznawanymi w związku z zaistnieniem pewnych sytuacji, np. dodatkiem z tytułu 

urodzenia dziecka, dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego, dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka czy dodatkiem z 

tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach z powodu trudnej sytuacji 

materialnej rodziny udziela pomocy w postaci: 

 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – BECIK, 

 zasiłek rodzinny, 

 świadczenia pielęgnacyjne, 

 zasiłek pielęgnacyjny, 

 specjalny zasiłek opiekuńczy, 

 fundusz alimentacyjny, 

 świadczenie wychowawcze, 

 świadczenie rodzicielskie 
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Wykres 8. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy Ośrodka z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa 

 

W analizowanych latach liczba rodzin objętych wsparciem ze względu na potrzebę ochrony 

macierzyństwa i wielodzietność posiada tendencję malejącą. W 2016 roku w stosunku do 

2013 roku odnotowano spadek w liczbie rodzin pobierających świadczenia z tego tytułu o 14. 

Liczba osób znajdujących się w tych rodzinach również ulega znacznemu zmniejszeniu. W 

2013 roku w skład 52 rodzin wchodziło 233 osoby, w roku następnym mamy 48 rodzin z 229 

osobami, w 2015 roku (nieznaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego, 1 rodzina więcej) 

już 49 rodzin i 226 osób oraz 2016 rok z 38 rodzinami o składzie 180 osób. 

Obecnie kobiety, które urodzą dziecko i wychowują dzieci korzystają ze świadczeń z 

ustawy o świadczeniach rodzinnych. W Polsce istotnym elementem w polityce społecznej i 

gospodarczej jest prawo pracy. Przepisy prawa pracy starają się sprzyjać kobiecie w 

pogodzeniu obowiązków macierzyńskich z zawodowymi, jednak przepisy te nierzadko są 

łamane przez pracodawców. Zdarza się zjawisko zwolnień z zakładów pracy kobiet 

ciężarnych. Zdarza się również, że ochrona trwałości zatrudnienia ze względu ciążę i 

urodzenie dziecka kończy się wraz z zakończeniem urlopu macierzyńskiego lub 

wychowawczego. Rolą Ośrodka powinno być uświadamianie kobiet o przysługujących im 

prawach pracowniczych oraz przekazywanie informacji, iż mogą poinformować odpowiednie 

instytucje w przypadku łamania przepisów prawa przez pracodawcę. Formą wsparcia dla 

rodzin świadczoną przez Ośrodek jest również wypłacany zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny 

przysługuje rodzicom do ukończenia przez dziecko: 

 18 roku życia lub 
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 nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 

 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, również gdy 

legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 
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OBSZAR BEZRADNOŚCI W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I 

PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

Kolejną przesłanką, która dominuje wśród problemów pomocy społecznej jest 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego. Część osób korzystających z pomocy Ośrodka to osoby, które cechuje 

niezaradność w opiece i wychowaniu dzieci oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w 

tym nieracjonalne dysponowanie budżetem domowym. Dysfunkcjami współistniejącymi w 

bezradności są: problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich, niedojrzałość 

emocjonalna rodziców, problemy wychowawcze w środowisku rodzinnym ujawniające się w 

postaci zachowań agresywnych, buntowniczych przejawiająca się łamaniem przez dzieci i 

młodzież panujących obyczajów i norm. 

Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka, 

w którym nawiązuje ono pierwsze kontakty z innymi ludźmi i zdobywa pierwsze 

doświadczenia z dziedziny współżycia społecznego. Na środowisko rodzinne składają się: 

struktura rodziny, atmosfera wychowawcza w domu, warunki materialne i zdrowotne, stopień 

wykształcenia rodziców i ogólna struktura środowiska. Zaburzona struktura rodziny, często 

spotykana wśród świadczeniobiorców ośrodka, niekorzystnie wpływa na sytuację dziecka, na 

jego więź z rodziną. Rodziny klientów ośrodka odznaczają się często zaburzoną strukturą w 

postaci nieustabilizowanych formalnie i społecznie związków, rozkładem pożycia 

małżeńskiego, częstymi zmianami partnerów, występuje w nich przemoc skierowana na 

partnera lub dzieci. W rodzinach zaburzonych rodzicom brakuje umiejętności tworzenia 

właściwego klimatu życia rodzinnego, rozładowywania napięć powstałych poza domem, 

właściwych wzorców komunikacji i dawania rodzinie poczucia bezpieczeństwa, obdarzania 

dzieci uwagą. Rodziny te często żyją w takich społecznościach, które nie chcą ingerować w 

życie innych lub nie potrafią pomóc, gdyż same nie posiadają właściwych wzorców. W wielu 

sytuacjach dzieci pochodzące z tych rodzin pozostawione są "same sobie", większość 

wolnego czasu spędzają wśród rówieśników na podwórku, częściej pojawiają się u nich 

problemy szkolne. Dzieci odrzucone przez środowisko rodzinne szukają akceptacji wśród 

rówieśników, łączą się w grupy subkulturowe, zaczynają wagarować, uciekać z domu i 

popadać w konflikt z prawem. 
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 2013 2014 2015 2016 

Liczba rodzin 44 35 36 27 

Liczba osób w 

tych rodzinach 
166 135 145 106 

Tabela 10. Liczba rodzin i ich członków korzystających z pomocy Ośrodka z tytułu bezradności 

 

Na podstawie danych pochodzących ze sprawozdań MPiPS można zaobserwować tendencję 

malejącą w zakresie występowania problemu bezradności rodzin w gminie Kalety. Liczba 

rodzin objętych pomocą społeczną z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego na przestrzeni lat 2013-2016 

wynosi odpowiednio: w 2013 roku – 16,79% wszystkich rodzin objętych pomocą, w 2014 

roku – 14,46%, w 2015 roku 15,78%, natomiast w ostatnim roku analizy widoczny jest 

ponowny spadek w liczbie rodzin do 27, które odpwoaidały już 13,43% wszystkich rodzin, 

którym przyznano świadczenia. Dominującą grupą wśród rodzin zmagających się z 

bezradnością stanowią rodziny niepełne, co przedstawi poniższy wykres.  

 

 

Wykres 9. Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 
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OBSZAR ALKOHOLIZMU 

 

Definicja uzależnienia wg klasyfikacji ICD 10 brzmi: „uzależnieniem nazywamy 

kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których 

przyjmowanie substancji lub grupy substancji dominuje nad innymi zachowaniami, które 

miały poprzednio dla pacjenta większą wartość”. Najbardziej popularnym uzależnieniem jest 

uzależnienie od alkoholu i narkotyków.  

Nadużywanie alkoholu w Polsce jest ogromnym problemem społecznym. W 

badaniach CBOS 78% badanych przyznaje się do tego, że pije alkohol co najmniej raz w 

miesiącu, przy czym aż 7% przyznaje się do codziennego spożywania. Alkohol znajduje się 

na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów 

chorób i urazków na związek z alkoholem. Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, 

że konsumpcja alkoholu w Regionie Europejskim jest najwyższa w porównaniu z innymi 

regionami świata
10

. W Polsce nadużywa alkoholu około 16% społeczeństwa.
11

 Alkoholizm 

jest częstą przyczyną rozluźnienia więzi rodzinnych, a w konsekwencji rozpadu rodziny. 

Uzależnienie od alkoholu jest również przyczyną sieroctwa dzieci oraz przestępstw przeciwko 

członkom rodziny.  

W sprawozdaniach MPiPS liczba rodzin pobierających świadczenia z tytułu 

uzależnienia od alkoholu lub narkotyków w latach 2013 – 2016 utrzymuje się na stałym 

poziomie (4-2 rodzin). Jednakże taki stan rzeczy nie oddaje rzeczywistej skali problemu 

uzależnień. Należy zaznaczyć, że osoby znajdujące się w takich rodzinach bardzo rzadko 

zgłaszają się po pomoc do odpowiednich instytucji. Bardzo często pozostają po prostu bierne 

i poddają się danej sytuacji nie wierząc, że może ona ulec zmianie. Należy również 

wspomnieć, że bardzo często wraz z uzależnieniem od alkoholu występuje zjawisko 

przemocy wobec domowników. 

Problematyką uzależnienia od alkoholu w gminie zajmuje się Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odpowiadająca za działalność profilaktyczną, 

finansowanie kosztów terapii uzależnienia od alkoholu oraz udzielanie pomocy rodzinom z 

problemem alkoholowym, ponadto do zadań Komisji należy: 

                                                           
10

 Narodowy program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015, 

http://www.parpa.pl/images/image/NP%202011_2015_11_011.pdf. 
11

K.Krocz: Uzależnienie od alkoholu, https://portal.abczdrowie.pl/uzaleznienie-od-alkoholu (07.01.2016). 
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 wzywanie na posiedzenia GKRPA osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o 

nadużywaniu napojów alkoholowych i przeprowadzanie rozmów motywujących do 

podjęcia leczenia odwykowego (terapii), 

 kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w sprawie orzeczenia obowiązku 

poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osoby 

nadużywającej alkoholu oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z 

postępowaniem sądowym, 

 integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, 

 kierowanie osób na badania przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania 

opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 

 opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z 

uchwałami Rady Miejskiej, 

 kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

 realizacja innych zadań GKRPA, wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa oraz zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   

Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia pt. „Zagrożenia dla zdrowia światowego. 

Śmiertelność i obciążenie chorobami powodowane wybranymi najpoważniejszymi 

zagrożeniami” (wydanie z 2009 roku) alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród 

czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek z 

alkoholem. Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że konsumpcja alkoholu w 

Regionie Europejskim jest najwyższa w porównaniu z innymi regionami świata
12

.Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach odpowiada za realizację 

zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

a także przepisów prawa.  

Poniższa tabela przedstawi dane pochodzące ze sprawozdań z działalności GKRPA w latach 

2013 – 2016 na terenie gminy Kalety: 

 

 

 

                                                           
12

 Narodowy program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015, 

http://www.parpa.pl/images/image/NP%202011_2015_11_011.pdf 
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 2013 2014 2015 2016 

Liczba 

posiedzeń 
13 11 8 8 

Liczba wezwań 19 17 22 16 

Liczba zgłoszeń  6 10 17 11 

Liczba osób 

biorących 

udział w 

zajęciach 

19 24 25 19 

Pozwolenia na 

sprzedaż 
9 7 5 2 

Tabela 11. Sprawozdanie z działalności GKRPA w latach 2013-2016 

 

 Na przestrzeni analizowanych lat można dostrzec względnie stałe tendencje. 

Nieznaczne wahania nie mają dużego wpływu na sytuację w Kaletach, jednakże sama skala 

zjawiska uzależnienia nie jest możliwa do oszacowania. Chociaż pozornie liczba posiedzeń 

maleje, liczba wezwań waha się i nie ma jednej tendencji, podobnie jak liczba osób biorących 

udział w zajęciach ze specjalistą psychoterapii uzależnień.  

 Warto zaznaczyć, że  Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przyłączyła się do programu „Bezpiecznie – chce się żyć” realizowanego przez Krajowe 

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Komendą Powiatową Policji w 

Katowicach pokrywając koszty dojazdu oraz zakup biletów wstępu dla mieszkańców Kalet 

biorących udział w programie. Program jest kampanią społeczną skierowaną do uczestników 

ruchu drogowego z myślą o bezpieczeństwie pieszych. 

Poniższa tabela zawiera dane ilości osób i rodzin korzystających z pomocy i wsparcia MOPS 

w Kaletach w latach 2013 – 2016 z powodu życia z problemem alkoholizmu: 

 

 2013 2014 2015 2016 

Liczba rodzin 4 2 2 2 

Liczba osób w 

tych rodzinach 
8 2 3 5 

Tabela 12. Liczba rodzin i ich członków korzystających z pomocy MOPS z tytułu alkoholizmu 
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OBSZAR PRZEMOCY W RODZINIE 

 

 Wielokrotnie wraz z uzależnieniem alkoholowym pojawia się problem przemocy 

domowej. Przemoc domowa może być generowana nie tylko ze strony alkoholizmu lecz także 

poprzez niezaradność życiową, poczucie bezsilności, dziedziczenie stereotypów lub 

bezrobocie. Jako przemoc domową należy rozumieć jednorazowe lub powtarzające się 

świadome, celowe działania wystosowane przeciwko co najmniej jeden osoby z rodziny lub 

osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, w sposób narażający te osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia naruszając nietykalność osobistą, godność, 

cielesność (w tym także seksualną) tym samym powodując szkody na ich zdrowiu fizycznym 

lub psychicznym, a także wywołując cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych 

przemocą. Dla zmniejszenia występowania zjawiska przemocy domowej został stworzony 

Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodny z zapisami ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w którym zostają określone działania mające na celu 

pomoc zarówno osobom stosującym przemoc w rodzinie, jak i dla ofiar przemocy domowej. 

W celu skuteczniejszego diagnozowania, zapobiegania i rozwiązania problemów związanych 

z przemocą domową gminna jest zobowiązana do prowadzenia działań w zakresie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, we współpracy z Zespołem 

Interdyscyplinarnym oraz na poziomie wsparcia ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

 W Kaletach od 2013 roku przez kolejne trzy lata pomocą społeczną z tytułu przemocy 

domowej było obejmowanych tyle samo rodzin: 

 

 2013 2014 2015 2016 

Liczba rodzin 1 - 1 1 

Liczba osób w tych rodzinach 2 - 2 4 

Tabela 13.  Liczba rodzin i osób w danych rodzinach korzystających z pomocy z powodu przemocy w rodzinie  

 

Skala zjawiska przemocy w rodzinie jest niezwykle trudna do oszacowania. W dużej mierze 

wynika to z niechęci ofiar do poszukiwania pomocy, wiary w zmianę sytuacji i przede 

wszystkim poradzenia sobie bez oprawcy. Stąd też dane przedstawione przez Ośrodek nie są 
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rzeczywistą skalą zjawiska w Kaletach. Dlatego też w 2011 roku został powołany Zespół 

Interdyscyplinarny, który w swoich działaniach ukierunkowany jest na pomoc osobom i 

rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów, efektywne podejmowanie działań 

interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu oraz współdziałanie z 

innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu patologiom, przemocy 

w rodzinie. 

 Dodatkowym uzupełnieniem informacji pozyskanych z Ośrodka jest Sprawozdanie z 

podjętych przez Policję działan wobec przemocy w rodzinie w latach 2014-2016, co 

szczegółowo obrazuje poniższa tabela: 

 

 2014 2015 2016 

Liczba wypełnionych 

formularzy „Niebieska 

Karta – A” 

18 20 19 

Liczba osób, co do 

których istnieje 

podejrzenie, że są 

dotknięte przemocą 

25 21 20 

Liczba osób, wobec 

których istnieje 

podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie 

18 20 19 

Liczba zatrzymanych 

osób, wobec których 

istnieje podejrzenie, że 

stosują przemoc w 

rodzinie 

6 3 2 

Liczba osób, wobec 

których istnieje 

podejrzenie, że stosują 

przemoc będąc pod 

wpływem alkoholu 

17 15 11 

Liczba dzieci 

umieszczonych u innej 

osoby/rodzinie 

zastępczej/placówce 

opiekuńczo-

wychowawczej 

- - 1 

Tabela 14. Sprawozdanie z podjętych przez Policję działan wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury 

„Niebieskie Karty” w latach 2014-2016 
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 W 2014 roku Komisariat Policji w Kaletach odnotował 92 interwencje domowe, 

sporządzono 18 formularzy Niebieskiej Karty oraz wszczęto 4 postępowania z art. 207 

Kodeksu Karnego. W roku następnym liczba interwencji domowych zmniejszyła się do 66, 

sporządzono 20 formularzy oraz wszczęto 5 postępowań. Natomiast w 2016 roku pojawia się 

wzrost liczby interwencji do 74, sporządzono 19 formularzy Niebieskiej Karty i wszczęto 6 

postępowań. Tak różne dane, zarówno te z Ośrodka, jak i z Policji, ukazują, że w Kaletach 

zjawisko przemocy w rodzinie ma miejsce i chociaż nie jest sygnalizowane, stanowi problem 

społeczny. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że tendencja wzrostowa wynika z realizacji 

lokalnych programów osłonowych. Problem przemocy wzrasta i zostaje z roku na rok 

dostrzegany przez Zespół Interdyscyplinarny.  
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7. Analiza ankiet  

 

Metodą pomiaru pośredniego jest ankieta. Charakteryzuje się tym, że kwestionariusz 

trafia bezpośrednio do rąk respondenta, który odpowiada pisemnie lub elektronicznie na 

pytania kwestionariusza. Stosowana jest najczęściej w celu możliwie szybkiego przebadania 

bardzo licznych zbiorowości. Technikę ankiety wykorzystano do uzupełnienia materiałów 

zastanych, informacji udzielonych przez pracowników poszczególnych jednostek. Ankieta 

dotyczyła zarówno problemów społecznych, z którymi zmaga się społeczność lokalna miasta 

Kalety, jak i samej jakości życia w mieście. Dzięki temu, możliwe jest ewentualne 

poprawienie tych stron funkcjonowania miasta, które w opinii mieszkańców wymagają 

dopracowania.  

W ankiecie wzięło udział 48 osób (35% mężczyzn, 65% kobiet), stanowiących 1,13% 

mieszkańców. Badani znajdowali się głównie w przedziale wiekowym powyżej 50 lat (50%). 

Najmniej respondentów charakteryzował wiek do 18 lat i 19-30 lat (2% i 15%%). Mieszkańcy 

biorący udział w badaniu posiadali status zawodowy pracownika (44%), niepracującej osoby 

oraz emeryta/rencisty (25%), a dominującym wykształceniem badanych było zasadnicze 

zawodowe (42%). Niska frekwencja może świadczyć o braku zainteresowania lokalnego 

społeczeństwa polityką społeczną tego regionu lub braku świadomości przeprowadzanego 

badania opinii społecznej. Pomimo to należy uwzględnić ocenę uczestników ankiety na temat 

życia w Kaletach. Większość, bowiem 46% respondentów ocenia, jakość życia w Kaletach na 

poziomie dobrym i przeciętnym. Z kolei 8% ankietowanych uznaje życie w tej mieście, jako 

bardzo dobre, w przeciwieństwie do 2% (1 osoby), która uważa, iż dany poziom jest zły. Dla 

uzyskania czytelniejszych wyników danej ankiety została ona podzielona na poszczególne 

obszary lokalnego życia. 

 

JAKOŚĆ ŻYCIA 

 

 Poczucie bezpieczeństwa w miejscowości, w której się funkcjonuje, żyje z rodziną jest 

niezwykle ważnym elementem. Przeszło 89% badanych uważa, że w Kaletach jest 

bezpiecznie, natomiast przeciętne poczucie bezpieczeństwa odczuwa 11% badanych. 

Respondenci w pytaniu otwartym poświęconym ewentualnym zmianom sygnalizowali 
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problem związane z niezadowalającą aktywnością policji (50%) oraz naruszaniem prawa i 

porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem środków odurzających (50%). 

Wśród problemów społecznych negatywnie oddziałujących na ogólnie rozumiane 

bezpieczeństwo oraz szeroko pojmowany komfort życia zalicza się odpowiednio: 

 Brak odpowiedniej opieki zdrowotnej i wsparcia psychologiczno-prawnego – 

71% 

 Bezrobocie – 63% 

 Uzależnienia (alkoholizm, narkomania – w tym dopalacze) – 38% 

Ponadto, respondenci wskazywali na problemy występujące wśród dzieci i młodzieży, które 

głównie wynikają z bezcelowego sposobu spędzania czasu wolnego (67%) oraz alkohol i 

papierosy (83%). Umożliwienie młodzieży spędzania czasu w sposób przez nich 

zaproponowany przyczyniłoby się do ogólnej poprawy jakości życia mieszkańców, 

szczególnie młodego pokolenia zagrożonego migracją. Warto wziąć pod uwagę propozycje 

składane przez dzieci i młodzież i stworzyć miejsce umożliwiające aktywną samorealizację. 

 

BEZROBOCIE 

 

Bezrobocie jest najbardziej dominującym problemem społecznym, a mieszkańcy 

biorący udział w badaniu bardzo intensywnie wskazywali na deficyt miejsc pracy 

zarobkowej. W zakresie diagnozy poziomu problemu bezrobocia przez pryzmat udzielnych 

odpowiedzi respondentów jest on uznany jako średni 48%. Według opinii badanych, problem 

bezrobocia można byłoby rozwiązać poprzez: 

 Tworzenie miejsc pracy, 

 Organizację i zwiększenie ilości szkoleń, kursów, staży, prac interwencyjnych itp., 

 Tworzenie ofert pracy skierowanych do absolwentów szkół / studiów, 

 Zniesienie możliwości zatrudnienia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, 

 Aktywizację zawodową kobiet, 

 Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie założenia własnej działalności 

gospodarczej. 

 

UBÓSTWO 
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Według oceny ankietowanych zjawisko ubóstwa wśród mieszkańców jest kolejnym 

problemem pod względem częstotliwości występowania wśród rodzin. Spora część 

respondentów, słyszała o osobach / rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. 

Zdecydowaną ilością głosów (65% wszystkich) uzależnienia oraz dziedziczenie ubóstwa są 

główną przyczyną popadania w ubóstwo. Na zbliżonym do siebie poziomie ilości poglądów 

respondentów znajduje się choroba (33%) oraz wielodzietność (31% wskazań).  

 

PRZEMOC W RODZINIE 

 

Spośród 48 osób udzielających odpowiedzi na pytanie dotyczące obecności zjawiska 

przemocy domowej w Kaletach, 15% spośród nich zadeklarowało, iż zna wiele rodzin, w 

których jest stosowana przemoc domowa. Natomiast 62% osób ankietowanych opiniowało, że 

słyszały o takich rodzinach w przeciwieństwie do 23% respondentów, którzy nie znają lub nie 

wiedzą o zamieszkiwaniu na terenie Kalet osób stosujących lub zmagających się ze skutkami 

przemocy. Pytając o przyczyny stosowania przemocy domowej w Kaletach uczestnicy 

ankiety wskazywali przede wszystkim uzależnienia (85%), stres (68%), bezrobocie (53%), 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (43%). Najskuteczniejszymi 

działaniami realizowanymi na rzecz pomocy ofiarom przemocy domowej są: 

 Zapewnienie w każdej szkole pomocy psychologa i pedagoga, 

 Organizowanie grup wsparcia dla osób uzależnionych, 

 Organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, 

 Współpraca z policją, organizacjami i instytucjami pomagającymi osobom 

uzależnionym. 

 

UZALEŻNIENIA 

 

Problem uzależnienia od alkoholu oraz innych substancji zmieniających świadomość 

jest niezwykle delikatnym tematem, szczególnie jeśli problem dotyka rodzinę i jej najbliższe 

otoczenie. Spora część mieszkańców biorących udział w badaniu wskazywała na znajomość 

osób i rodzin, w których występuje zjawisko uzależnienia od alkoholu. Jest to niezwykle 

niepokojące zjawisko. Szczególnie, jeśli zwrócimy uwagę na fakt, ile osób i rodzin zwraca się 

po pomoc do Ośrodka, a ile przedsięwzięć podejmuje Gminna Komisja Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych. Wśród przyczyn występowania alkoholizmu respondenci 

wskazywali: 

 Brak pracy, 

 Niezaradność życiową, 

 Niedostrzeganie problemu w swojej rodzinie, 

 Pokoleniowe przekazywanie problemu. 

Za efektywne działania w obszarze problemu alkoholizmu lub narkomanii badani uznawali: 

 Zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości uzależnień, 

 Umieszczenie osoby uzależnionej w specjalistycznym ośrodku odwykowym, 

 Uczestnictwo osób współuzależnionych w spotkaniach z psychologiem, 

 Zwiększenie interwencji policji, opieki społecznej w rodzinach z problemem 

uzależnień, 

  Korzystanie osoby uzależnionej z lokalnej pomocy terapeutycznej. 

 

OSOBY STARSZE, SCHOROWANE, NIEPEŁNOSPRAWNE 

 

Osoby starsze w opinii badanych mieszkańców Kalet spotykają się z wieloma 

problemami. Do najbardziej trapiących zaliczane są choroby (85% wskazań), samotność 

(58%) oraz niepełnosprawność (56%). Sporym problemem jest brak pomocy ze strony 

wolontariuszy, których deficyt jest odczuwalny w wielu aspektach życia codziennego 

instytucji i organizacji. Bezradność z jaką napotykają się osoby starsze, jak również 

ograniczony dostęp do usług medycznych czy opiekuńczych jest sporym problemem. 

Usprawnienie działań instytucji przyczyniłoby się do poprawy jakości życia osób starszych 

oraz podniesienia kondycji życia, a to związane byłoby z chęcią udziału w życiu społeczności 

lokalnej.  

Podobnie jak osoby starsze, osoby niepełnosprawne zmagają się z wieloma 

utrudnieniami w życiu codziennym. Wśród najbardziej dominujących utrudnień znajdują się: 

ograniczony dostęp do opieki medycznej, w tym placówek rehabilitacyjnych (83% wskazań), 

występowanie barier architektonicznych (77% wskazań) oraz utrudniona możliwość 

korzystania ze środków transportu (42% wskazań).  

 

PROBLEMY SPOŁECZNE 
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Rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców Kalet należy m.in. do MOPS. 

To właśnie instytucje i organizacje specjalnie powołane do udzielania pomocy świadczą 

wsparcie najpotrzebniejszym w danym obszarze. W opinii ankietowanych w rozwiązywanie 

problemów społecznych powinni włączyć się odpowiednio: 

 Kościół 57% 

 Mieszkańcy i organizacje pozarządowe – 39% 

Wśród działań, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na rozwiązywanie problemów 

społecznych respondenci wskazywali przede wszystkim pozyskiwanie funduszy unijnych 

(89% wskazań) oraz organizowanie kursów i szkoleń dla osób poszukujących pracy (83%). 

Dodatkowo, badani wielokrotnie wskazywali na nieocenioną pomoc wolontariuszy, których 

zdecydowanie brakuje. Pozyskanie ochoczej siły ze strony osób zainteresowanych kwestiami 

społecznymi byłoby nieocenionym atutem. Promowanie wolontariatu przyczyniłoby się do 

podniesienia jakości życia mieszkańców wymagających zewnętrznej pomocy.  
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8. Analiza SWOT  

 

Celem zdiagnozowania problemów społecznych występujących na terenie gminy 

Kalety została opracowana analiza SWOT. Jest to technika analityczna służąca do badania 

otoczenia oraz analizy jego wnętrza. Analiza SWOT oparta jest na prostym schemacie 

klasyfikacyjnym, w którym czynniki wpływające dzielimy na: 

 wewnętrzne pozytywne – mocne strony (Strengths) 

 wewnętrzne negatywne – słabe strony (Weeknesses) 

 zewnętrzne pozytywne  - szanse (Opportunities) 

 zewnętrzne negatywne – zagrożenia (Threats) 

 

Ocena potencjału w aspekcie słabych i mocnych stron pozwala na określenie siły oraz 

słabości gminy w zakresie analizowanych sfer społecznych. Silny potencjał to baza 

umożliwiająca budowanie strategii, słabość to problemy i ograniczenia do pokonania. 

Zagrożenia to ostrzeżenie przed niepożądanym rozwojem warunków zewnętrznych, szanse to 

wsparcie i inspiracje dla lokalnej polityki społecznej. 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- Kierunkowe wykształcenie kadry i otwartość 

na podnoszenie kwalifikacji, 

- Stała kadra pomocy społecznej, 

- Sprawna organizacja pracy, 

- Umiejętne dysponowanie środkami, 

- Wypłacanie świadczeń społecznych oraz 

udzielanie świadczeń niepieniężnych, 

- Wypracowane formy współpracy z innymi 

lokalnymi podmiotami (Policja, Gminna 

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych), 

- Dobra znajomość problemów lokalnej 

społeczności, 

- Programy pomocowe, 

- Realizacja programów PO KL, 

- Programy partnerskie, 

- Sprawny obieg informacji – szybkie i 

adekwatne reagowanie na pojawiające się 

problemy, 

- Świetlice pozaszkolne i kluby dla dzieci i 

młodzieży organizujące wolny czas. 

- Ograniczona ilość źródeł pozyskiwania 

informacji, 

- Ograniczenia lokalowe i technologiczne, 

- Zbyt mała w stosunku do potrzeb liczba 

mieszkań socjalnych, 

- Brak mieszkań chronionych, 

- Braki w gabinetach specjalistycznych, 

- Brak wystarczających środków finansowych, 

- Zbyt dużo dokumentacji pochłaniającej czas 

możliwy do przeznaczenia na pracę socjalną, 

- Niewystarczająca liczba miejsc pracy w 

sektorze usług rynkowych. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- Skuteczne pozyskiwanie funduszy 

zewnętrznych, 

- Realizacja programów współfinansowanych z 

Funduszy Unijnych, 

- Podnoszenie kwalifikacji kadry jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej, 

- Silne poczucie tożsamości i więzi lokalnej 

społeczności Gminy, 

- Znaczny udział ludności w wieku 

produkcyjnym w zbiorowości Gminy, 

- Stosunkowo duża liczba małych i średnich 

przedsiębiorstw, rozwój pobliskiej Katowickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stwarzającej 

większe szanse na zatrudnienie miejscowej 

ludności, 

- Mobilność i otwartość społeczności na 

pozyskiwanie dochodów za granicą, 

- Możliwość zatrudniania w ramach prac 

interwencyjnych, społecznie użytecznych, 

- Ujemny przyrost naturalny, 

- Postępujący proces starzenia się społeczności, 

- Duży odsetek osób niepełnosprawnych w 

wieku produkcyjnym biernych zawodowo, 

- Znaczny udział długotrwale bezrobotnych w 

zbiorowości osób pozostających bez pracy, 

- Długotrwałe bezrobocie kobiet, 

- Uzależnienie rodzin od pomocy społecznej, 

wyuczona bezradność i roszczeniowość, 

- Zjawisko dziedziczenia bezrobocia, 

- Zagrożenie patologiami społecznymi, 

- Małe zaangażowanie zbiorowości lokalnej w 

działalność społeczną,  

- Zmieniające się często, niejednoznaczne i 

trudne do interpretacji przepisy prawa, 

- Przekazywanie nowych zadań samorządowi 

gminnemu bez przekazywania odpowiednich 

środków finansowych. 
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staży, 

- Aktywizacja zawodowa bezrobotnych oraz 

osób znajdujących się w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy, 

- Promowanie i tworzenie możliwości 

współuczestnictwa w wolontariacie, 

- Zorganizowanie miejsc aktywnego spędzania 

czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 

- Prowadzenie programów profilaktycznych z 

zakresu szkodliwości uzależnień wśród dzieci i 

młodzieży, 

- Egzekwowanie zakazu sprzedaży napojów 

alkoholowych osobom nieletnim 
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9. Cele strategii, kierunki działań, wskaźniki, źródła finansowania  

 

Misja Strategii 

 

Celem głównym Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kalety 

jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, 

dążenie do integracji społecznej oraz tworzenie równych szans rozwoju społecznego 

wszystkim mieszkańcom.  

 

Wizja Strategii 

 

Wizją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kalety jest 

dążenie do społeczeństwa wolnego od marginalizacji, izolacji społecznej i ubóstwa. Tym 

samym, Gmina Kalety powinna jawić się jako społeczność nowoczesna, potrafiąca zaspokoić 

podstawowe potrzeby mieszkańców. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa socjalnego swojej 

społeczności, zwiększa dostępność do zasobów i usług w sferze ekonomicznej i społecznej 

pozwalając na swobodne pełnienie ról społecznych, rodzinnych i obywatelskich. 
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I obszar: Pomoc społeczna 

 

1. Systematyczny monitoring problemów społecznych realizowany przez pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

2. Podniesienie poziomu życia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

3. Podniesienie poziomu życia osób i rodzin zmagających się z problemami w obszarze 

bezradności w spełnianiu roli opiekuńczo – wychowawczej lub potrzeby ochrony 

macierzyństwa. 

4. Kontraktowanie pomocy społecznej, uzależniające zakres świadczeń od aktywności 

świadczeniobiorców. 

5. Podjęcie nowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz osób 

zmagających się długotrwałą lub ciężką chorobą. 

6. Zwiększanie i kontynuowanie działań pomocowych osobom uzależnionym i 

współuzależnionym. 

7. Zwiększenie wiedzy w zakresie działalności instytucji pomocowych. 

8. Rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz długotrwale 

lub ciężko chorych. 

 

 

Czas realizacji: Cały okres trwania Strategii  

 

Odpowiedzialni: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, instytucje i organizacje działające na 

terenie gminy w obszarze wspierania i pomocy rodzinom, jednostki oświatowe, Gminna 

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny. 
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II obszar: Czas wolny 

 

1. Zwiększenie ilości i zróżnicowanie form spędzania wolnego czasu. 

2. Stworzenie świetlicy środowiskowej oraz innych miejsc umożliwiających aktywne 

spędzanie wolnego czasu, między innymi na potrzebę zapobiegania uzależnień 

wśród dzieci i młodzieży. 

3. Zwiększanie świadomości skutków zażywania alkoholu i narkotyków wśród dzieci i 

młodzieży oraz stosowania przemocy. 

 

Czas realizacji: Cały okres trwania Strategii  

 

Odpowiedzialni: Jednostki oświatowe, Miejsko Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury. 
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III obszar: Integracja społeczna 

 

1. Zwiększenie aktywności mieszkańców i zaangażowania w życie Kalet. 

2. Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych. 

3. Mobilizowanie osób niepełnosprawnych do aktywnego udziału w życiu społecznym. 

4. Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych.  

5. Zwiększenie współpracy partnerskiej między instytucjami lokalnymi. 

6. Organizowanie spotkań, imprez, kół zainteresowań itp. na rzecz integracji osób 

starszych, osób niepełnosprawnych oraz osób długotrwale lub ciężko chorych z 

mieszkańcami Kalet. 

7. Rozwijanie systemu pomocy osobom w podeszłym wieku w ich środowisku 

zamieszkania. 

8. Rozwój usług na rzecz osób starszych (spędzanie czasu, dostarczenie posiłku, pomoc 

w codziennych czynnościach). 

 

Czas realizacji: Cały okres trwania Strategii  

 

Odpowiedzialni: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna, Dom 

Kultury. 
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IV obszar: Bezpieczeństwo 

 

1. Zwiększanie wiedzy w zakresie bezpieczeństw wśród dzieci i młodzieży. 

2. Kontynuowanie i zwiększanie działań utrzymujących poziom bezpieczeństwa w 

gminie. 

3. Egzekwowanie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim. 

 

Czas realizacji: Cały okres trwania Strategii  

 

Odpowiedzialni: Policja, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Zespół Interdyscyplinarny, Ośrodek Zdrowia. 
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V obszar: Rynek pracy 

 

1. Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie monitorowania zjawiska 

bezrobocia na terenie Kalet. 

2. Wspieranie rodzin zmagających się z bezrobociem. 

3. Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

4. Tworzenie nowych miejsc pracy. 

5. Udzielanie informacji z zakresu założenia i prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej.  

6. Promowanie zatrudnienia i przedsiębiorczości.   

 

Czas realizacji: Cały okres trwania Strategii  

 

Odpowiedzialni:Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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Do zasobów Kalet oraz Powiatu tarnogórskiego i lublinieckiego, które mogą zostać 

włączone w proces pomocowy na różnych poziomach zaliczyć można: 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Domy pomocy społeczne, 

 Ośrodki wsparcia, 

 Środowiskowe domy pomocy społecznej, 

 Noclegownie 

 Rodzinne domy dziecka, 

 Ośrodki interwencji kryzysowej, 

 Zakłady opiekuńczo-lecznicze, 

 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

 Kluby integracji społecznej, 

 Świetlice środowiskowe, 

 Dzienny Dom Seniora WIGOR. 

 

Jako źródła finasowania realizacji niniejszej Strategii powinny być wykorzystane: 

 

 środki własne gminy, 

 środki na zadania zlecone gminie przez administrację rządową, 

 środki jednostek oświatowych, 

 środki unijne, 

 środki PFRON, 

 środki Funduszu Pracy, 

 środki organizacji pozarządowych. 
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10. Monitoring i ewaluacja wdrożonej Strategii  

 

Jednym z narzędzi polityki społecznej jest opracowanie strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, czyli stworzenie szeroko ujmowanego zespołu działań 

realizowanych na różnych szczeblach instytucjonalnych i z wykorzystaniem różnych 

środków. Celem strategii rozwiązywania problemów społecznych jest poprawa sytuacji osób 

dotkniętych problemami, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, a tym samym 

uchronieniem ich przed wykluczeniem społecznym. Cele strategii powinny być wyrazem 

dążeń i aspiracji lokalnej społeczności do usunięcia zagrożeń, rozwiązywania problemów, 

wykorzystywania szans tkwiących w potencjalne ludzkim, dlatego też ważnym było 

włączenie mieszkańców Kalet w tworzenie dokumentu. Uwzględnienie opinii publicznej na 

temat poszczególnych sektorów, umożliwiło sprecyzowanie działań.  

Strategia jest dokumentem pozwalającym na zaplanowanie najbliższych zmian oraz 

tych bardziej odległych. Prezentowany dokument opiewać ma na dziesięć lat. Wyznaczone 

kierunki działań oraz propozycja zadań do realizacji będzie wymagała uaktualnienia. Po 

dwóch latach od wdrożenia Strategii w życie zaleca się przeprowadzenie ewaluacji mid-term, 

która poddaje analizie, m.in. osiągnięte na tym etapie rezultaty oraz dokonuje pierwszej oceny 

jakości realizacji strategii (badanie aktualnego kontekstu; jej wyniki mogą się przyczynić do 

pewnych modyfikacji realizacji programu oraz aktualizacji przyjętych założeń). Dzięki tej 

ewaluacji będzie można zaplanować oraz uaktualnić zadania na kolejne cztery lata. 

Uzupełnieniem powinna zostać ewaluacja ex-post przeprowadzana po zakończeniu realizacji 

Strategii. 

 


