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WSTÊP

Przemiany spo³eczno-gospodarcze prze³omu XX i XXI wieku stawiaj¹ przed
polityk¹ spo³eczn¹ coraz trudniejsze i ambitniejsze zadania. "Polska bieda" ma
dziœoblicze odmienne ani¿eli jeszcze 20 lat wstecz. Wraz z pog³êbiaj¹cym siê
kryzysem ekonomicznym nastêpuje pogorszenie jakoœci ¿ycia spo³eczeñstwa.
Specyfika problemów spo³ecznych wymaga udoskonalania form pomocy ju¿
istniej¹cych oraz inicjowania nowatorskich pomys³ów pracy ze spo³ecznoœci¹
lokaln¹. Instytucja pomocy spo³ecznej ma za zadanie niejako wychodziæ z
dotychczasowych struktur funkcjonowania. G³ówne cele, zadania oraz
organizacja i formy pomocy spo³ecznej nakreœlaustawa o pomocy spo³ecznej z
dnia 12 marca 2004 r /tj. Dz.U. z 2004 r Nr 64 poz. 593 z póŸ. zm./ która w
swych za³o¿eniach ró¿ni siê od swej poprzedniczki -ustawy z dnia 29 listopada
1990 r o pomocy spo³ecznej. Obecnie obowi¹zuj¹cy akt prawny du¿y nacisk
k³adzie na samostanowienie jednostki, spo³eczn¹ edukacje, odpowiedzialnoœæ.
W œladza tym równie¿ od kadry pomocy spo³ecznej wymaga siê wypracowania
adekwatnych do istniej¹cych problemów metod pracy. Nowym narzêdziem
pracy socjalnej jest kontrakt socjalny.
Obowi¹zek opracowania niniej szej strategii rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych wynika z art. 17 ust. 1 pkt l ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia
12 marca 2004 r /tj. Dz. U .z 2004 r Nr 64 poz. 593 z póŸ. zm./jako zadanie
w³asne gminy o charakterze obligatoryjnym.
W tworzeniu i opracowywaniu strategii powinny braæ udzia³ jednostki
organizacyjne, samorz¹d gminny oraz przedstawiciele lokalnej spo³ecznoœci.
Strategia rozwi¹zywania problemów spo³ecznych w Naszej gminie skierowana
jest na rozszerzenie i pog³êbienie form pracy socjalnej, pomoc osobom
wykluczonym spo³ecznie w integracji ze œrodowiskiem, profilaktykê problemów
spo³ecznych oraz wspó³pracê z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami
pozarz¹dowymi. Niniejszy dokument ma za zadanie usystematyzowaæ
podejmowane dotychczas dzia³ania jak równie¿ wprowadziæ nowe metody i
narzêdzia w celu uœwiadomienia jednostkom tkwi¹cego w nich potencja³u, co w
przysz³oœci zaowocuje usamodzielnieniem i uniezale¿nieniem od pomocy
spo³ecznej beneficjentów i ich przysz³ych pokoleñ.

G³ówne kierunki jakie obraæ nale¿y w lokalnej polityce spo³ecznej to:
I. Zaspokojenie podstawowych potrzeb ¿yciowych jednostek i rodzin.
II. Integracja spo³eczna osób wykluczonych spo³ecznie.
III. Podnoszenie œwiadomoœcispo³ecznej w kierunku w³asnej aktywnoœci
¯yciowej.
IV. Wspó³praca z instytucjami i organizacjami pozarz¹dowymi.
V. Umocnienie rangi pracy socjalnej na tle zadañ pomocy spo³ecznej.
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CHARAKTERYSTYKA

GMINY SADKOWICE

Obszar gminy Sadkowice po³o¿ony jest na wschodnim krañcu
województwa ³ódzkiego, na terenie powiatu rawskiego. Graniczy z gminami
powiatu rawskiego: miastem i gmin¹ Bia³a Rawska, gmina Regnów oraz
gminami powiatu grójeckiego ( województwa mazowieckiego): miastem i
gmin¹ Mogielnica, miastem i gmina Nowe Miasto n/Pilica oraz gmin¹ B³êdów.
Powierzchnia gminy wynosi 12 118 ha, na dzieñ 31.12.2004 zamieszkiwa³o j¹
6033 mieszkañców. Gminê tworzy 30 so³ectw utworzonych z 34 wsi. Stolic¹
gminy s¹ Sadkowice -stara wieœkoœcielna, dawne gniazdo szlacheckiego rodu
Sadkowskich herbu Rola. Obecnie Sadkowice stanowi¹ siedzibê Urzêdu Gminy,
w³adz lokalnych, placówek oœwiatowych oraz koœcio³aparafialnego. Sadkowice
posiadaj¹ dogodne po³¹czenie komunikacyjne z miastem powiatowym Raw¹
Mazowieck¹, Nowym Miastem n/Pilic¹ oraz Bia³¹ Rawsk¹. Trudnoœci nie
sprawia te¿ dojazd do miasta wojewódzkiego jak równie¿ do stolicy.
Gmina nale¿y do tzw. zag³êbia sadowniczego rejonu grójeckiego, co decyduje o
jej rolniczym charakterze. Powierzchnia rolnicza wynosi 11 500 ha. W
uprawach dominuj¹ drzewa i krzewy owocowe, ogórki. Tradycyjne rolnictwo
oparte na uprawie zbó¿ i okopowych oraz hodowli byd³a i trzody chlewnej
skupia siê w zachodniej czêœciterytorium gminy gdzie dominuj¹ grunty ni¿szej

klasy.

Samorzad Gminy

Rada Gminy jest organem, której dzia³alnoœæjest jawna. Jawnoœædzia³ania
obejmuje w szczególnoœci prawo obywateli do uzyskania informacji, wstêpu na
sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji a tak¿e dostêpu do dokumentów
wynikaj¹cych' w wykonywania zadañ publicznych w tym protoko³ów posiedzeñ
organów gminy. Kadencja Rady Gminy trwa 4 lata licz¹c od dnia wyboru. W
sk³ad rady wchodzi 14 radnych. Rada wybiera ze swego grona
przewodnicz¹cego, wiceprzewodnicz¹cego oraz komisje: bud¿etowa; edukacji,
kultury i sportu; ³adu i porz¹dku; rewizyjna.
Rada Gminy obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Rady
lub wiceprzewodnicz¹cego. Rada dzia³a na sesjach, a tak¿e za poœrednictwem
komisji i radnych oraz Wójta jako organu wykonawczego.
..

~
Organem wykonawczym Gminy jest Wójt. Wójt wykonuje uchwa³y Rady
Gminy i zadania Gminy okreœlone w przepisach prawa. W realizacji zadañ
w³asnych Wójt podlega wy³¹cznie Radzie. Ponadto Wójt kieruje bie¿¹cymi
sprawami gminy i reprezentuje j¹ na zewn¹trz. Zadania wykonuje przy pomocy
Urzêdu Gminy. Wójt rozstrzyga w formie zarz¹dzeñ wszystkie sprawy nale¿¹ce
do jego kompetencji wynikaj¹ce z ustawy i przepisów wykonawczych i w
granicach uprawnieñ ustawowych.

Bud¿et Gminy
Bud¿et Gminy jest uchwalony w formie uchwa³y bud¿etowej na rok
bud¿etowy. Jest on rocznym planem:
a) dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorz¹du
terytorialnego
b) przychodów i wydatków zak³adu bud¿etowego, œrodków specjalnych i
funduszy celowych
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1.647.134,00 z³ z czego 1.453.654,00 z³ stanowi¹ dotacje z bud¿etu pañstwa na
realizacje zadañ zleconych oraz dofinansowanie zadañ w³asnych. Pozosta³e
œrodki pochodz¹ z bud¿etu gminy.

ZARYS

DEMOGRAFICZNY

Sytuacja demograficzna w gminie na dzieñ 31.12.2004 r przedstawia siê
nastêpuj¹co:
Ogó³em ca³¹ gminê zamieszkiwa³o 6033 mieszkañców w tym 2919 mê¿czyzn i
3114 kobiet, dzieci i m³odzie¿y do lat 18 -1433, ludnoœæw wieku
produkcyjnym 3418, pozostali to osoby w wieku poprodukcyjnym -1182. W
ostatnich kilku latach przyrost naturalny w gminie wykazuje tendencjê
spadkow¹. Wyj¹tkiem jest rok 2002 w którym odnotowano dodatni wskaŸnik
przyrostu naturalnego.
Najliczniejszymi pod wzglêdem iloœci mieszkañców w 2004 r by³y
miej scowoœci:
-Trêbaczew -575 osób w 139 posesjach
-Sadkowice -..532 osoby w 130 posesjach
-Kaleñ
-409 osób w 92 posesjach.
Gêstoœæzaludnienia na terenie gm. Sadkowice wynosi 49,8 na km2.

Poziom ~kszta³cenia
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Poziom wykszta³cenia ludnoœci na terenie gminy ksztahuje siê nastêpuj¹co:
Wykszta³ceni ogó³em -4891 osób
-mê¿czyŸni ogó³em -2559 osób
-kobiety ogó³em -2332
osób
Wykszta³cenie wy¿sze ogó³em -111 osób
-mê¿czyŸni ogó³em -44 osoby
-kobiety ogó³em -67 osób
Wykszta³cenie policealne i œrednie ogó³em -851 osób
-mê¿czyŸni ogó³em -374 osoby
-kobiety ogó³em -477 osób
Wykszta³cenie zasadnicze zawodowe ogó³em -1091 osób
-mê¿czyŸni ogó³em -690 osób
-kobiety ogó³em -401 osób
Wykszta³cenie podstawowe ukoñczone, nieskoñczone i bez wykszta³cenia
szkolnego ogó³em -2838 osób
-mê¿czyŸni ogó³em -1451 osób
-kobiety ogó³em -1387 osób

INFRASTRUKTURA

SPO£ECZNA

Infrastrukturê spo³eczn¹ na terenie tut. gminy tworz¹ instytucje i
placówki powo³ane do œwiadczenia rozmaitych us³ug na rzecz spo³ecznoœci
lokalnej. Sfera ta nie jest dostatecznie rozbudowana i wykszta³cona co jest
niew¹tpliwie du¿ym minusem tej gminy.

Oœwiata
Sieæplacówek oœwiatowych na terenie gminy przedstawia siê nastêpuj¹co:
l. Zespó³ Szkó³ wSadkowicach
a) Gimnazjum
-127 uczniów
b) Szko³a Podstawowa -222 uczniów
2. Gimnazjum w Lubani -112 uczniów
3. Szko³a Podstawowa w Lubani -119 uczniów
4. Szko³a Podstawowa w Trêbaczewie -50 uczniów
5. Szko³a Podstawowa w K³opoczynie -34 uczniów
6. Szko³a Podstawowa w Buja³ach -35 uczniów
Powy¿sze dane liczbowe odzwierciedlaj¹

stan na dzieñ 30.06.2006 r.

Placówki powy¿sze spe³niaja nie tylko w³asne obowi¹zki statutowe ale równie¿.
s¹ wa¿nymi oœrodkami ¿ycia kulturalnego lokalnej spo³ecznoœci.
Na terenie gminy nie funkcjonuj¹ szko³y ponadgimnazjalne. Po ukoñczeniu
gimnazjum m³odzie¿ kontynuuje naukê w pobliskich miastach. Preferowanymi
placówkami w dziedzinie szkolnictwa ponadgimnazjalnego s¹:
-Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Bia³ej Rawskiej
-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej
-Zespó³ Szkó³ Rolniczych im. W³. Reymonta w Rawie Mazowieckiej
-Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Sk³odowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej
-Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Nowym Mieœcie n/Pilic¹.

Ochrona zdrowia
Zadania podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy Sadkowice realizuje
NZOZ Kalmed. Zak³ad œwiadczy us³ugi w zakresie opieki lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, lekarza pediatry, pielêgniarki œrodowiskowej. Ponadto
funkcjonuje punkt pobierania materia³u do badañ, gabinet zabiegowy, gabinet
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uraz punKt apteczny. Us³ugi œwiadczone s¹ w oparciu o
kontrakt z NFZ Oddzia³ w £odzi.
W zakresie lecznictwa specjalistycznego i szpitalnego us³ugi na rzecz
mieszkañców gminy œwiadczone s¹ przez SPZOZ w Nowym Mieœcie ni Pilic¹
oraz SPZOZ im. Œw. Ducha w Rawie Maz. Szpitale zapewniaj¹ opiekê
medyczn¹ na oddzia³ach: internie, chirurgii, pediatrycznym, ginekologicznopo³o¿niczym. Placówki te wyposa¿one s¹ w wysokiej jakoœci sprzêt medyczny
tj. ultrasonograf, aparat rtg, laparoskop /Nowe Miasto n/PiliC¹/.

Be~ieczeñstwo Qubliczne
Teren gminy Sadkowice znajduje siê w obrêbie dzia³añ Komisariatu Policji w
Bia³ej Rawskiej. Jak wynika z udostêpnionych informacji dominuj¹cymi
formami przestêpstw zarejestrowanych na terenie gminy Sadkowice w 2004
roku by³y kradzie¿e, nietrzeŸwoœækierowców, w³amania. Do zadañ policji
nale¿y dba³oœæo bezpieczeñstwo publiczne mieszkañców, prewencja oraz
profilaktyka.
Ponadto na terenie funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w:
Sadkowicach, hubani, Kaleniu, ¯elaznej, K³opoczynie, Olszowej Woli,
Trêbaczewie, Lewinie i Lutoborach.

Pomoc sQo³eczna
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Sadkowicach jest jednostk¹ organizacyjn¹
Gminy Sadkowice, terenem dzia³ania jest obszar gminy Sadkowice. Oœrodek
realizuje zadania wynikaj¹ce z:
-Ustawy o pomocy spo³ecznej
-Ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
-Ustawy o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej.

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej dzia³a na podstawie Statutu nadanego Uchwa³¹ Nr
VI/2I/03 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 kwietnia 2003 z póŸ. zm:
-Uchwa³a Rady Gminy Sadkowice Nr XVII/73/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r
-Uchwa³a Rady Gminy Sadkowice Nr XXIX/III/OS
z dnia 28 listopada 2005 r
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej realizuje zadania zlecone gminom oraz zadania
w³asne.
W ramach zadañ zleconych gminie tut. GOPS:
-przyznaje i wyp³aca zasi³ki sta³e

-obejmuje ubezpieczeniem zdrowotnym i odprowadza sk³adkê zdrowotn¹ za
osoby pobieraj¹ce zasi³ki sta³e i niektóre œwiadczeniarodzinne, które nie maj¹
mo¿liwoœci ubezpieczenia z innych Ÿróde³,
-realizuje œwiadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r
o œwiadczeniach rodzinnych /tj. Dz.U. z 2003 r Nr 228 poz. 2255 z póŸ. zm./
-realizuje zaliczkê alimentacyjn¹ na podstawie ustawy o postêpowaniu wobec
d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz. U. z 2005 r Nr 86
poz. 732 z póŸ. zm./
W ramach zadañ w³asnych:
-wyp³acane s¹ zasi³ki celowe i okresowe
-organizowane s¹ us³ugi opiekuñcze
-realizowane jest do¿ywianie w szko³ach
-sprawowany jest pogrzeb
-ponoszona jest odp³atnoœæza pobyt w dps po uprzednim skierowaniu osoby do
DPS w Nowym Mieœcie n/Pilic¹
-œwiadczona jest praca socjalna na rzecz spo³ecznoœcilokalnej.
Iloœærodzin objêtych pomoc¹ spo³eczn¹ z powodu trudnej sytuacji ¿yciowej z
uwzglêdnieniem
br przedstawia³a

powodu trudnej sytuacji w latac1:³ 2001-2005
siê nastêpuj¹co:

oraz w I pó³roczu

Powody trudnej sytuacji
¿yciowej

2001

2002

2003

2004

2005

Bezrobocie
Ubóstwo

23
1

22
1

30
.1

26
1

22
2

2006
25
3

Niepe³nosprawnoœæ
D³ugotrwa³a choroba
Ochrona macie~stwa
Bezradnoœæw sprawach op-wy
Alkoholizm

81
87
27
43
8

22
35
27
34
1

28
43
30
24
4

34
29
22
20
7

30
27
19
22
5

33
17
5
17
6

Inne

-2

2

l

-1

I
pó³.

*) daneze sprawozdañ

Kultura i rekreac_i~
Na terenie gminy dzia³alnoœækulturaln¹ prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna
w Sadkowicach oraz jej filia w Lubanii. Celem tej placówki jest zaspokajanie
potrzeb oœwiatowych, kulturalnych, informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i
rozwoju kultury spo³eczeñstwa gminy. W ramach programu IKONKA
Ministerstwo wyposa¿y³o w 2004 roku bibliotekê w sprzêt informatyczny wraz
z oprogramowaniem. G³ównym celem programu by³o zapewnienie jak
naj szerszej grupie spo³ecznoœci lokalnei ³atwe2:o. Dow~zechneP-() hp7n³~tnpan

dostêpu do sieci Internet. Do dyspozycji czytelników na dzieñ 31.12.2004 r
Biblioteka w Sadkowicach posiada³a 12.944 pozycje ksiêgozbioru. Na liczbê tê
sk³ada siê literatura dla dzieci i m³odzie¿y, osób doros³ych oraz ciekawe pozycje
ksiêgozbioru podrêcznego tj. s³owniki, leksykony i encyklopedie
W ¿yciu kulturalnym uczestnicz¹ równie¿ parafie rzymsko-katolickie:
Sadkowicach, Lewinie i Lubani.

w

W dziedzinie sportu i rekreacji na terenie gminy Sadkowice wymieniæ nale¿y
kluby sportowe: TORPEDO Celinóworaz OLIMPIA Paprotnia które
zapewniaj¹ mo¿liwoœæspêdzania wolnego czasu m³odzie¿y a jednoczeœnie
zaspakajaj¹ potrzeby wykazania siê w sporcie i zdrowej rywalizacji.

'"

RYNEK

PRACY

G³ównym zatrudnieniem ludnoœci w wieku produkcyjnym jest rolnictwo o czym
decyduje typowo rolniczy charakter gminy. U¿ytki rolne zajmuj¹ 11 500 ha.
Podstawow¹ forma w³asnoœci u¿ytków rolnych jest gospodarka indywidualna.
G³ównym kierunkiem produkcji jest sadownictwo i ogrodnictwo.
Na terenie gminy funkcjonuj¹

nastêpuj¹ce zak³ady pracy:

-Urz¹d Gminy
-Sieæ szkó³
-Sieæ handlowa -17 sklepów
-NZOZ Kalmed
-Gospodarstwo Rolne "Roja" w Kaleniu
-PPOW "Romir" w K³opoczynie
-BSZ£ O/Sadkowice
-Urz¹d Pocztowy
-Firma "Sadpol" wSadkowicach
-Firma "Benapol" wSadkowicach
-Przedsiêbiorstwo "Polski Owoc" w Jajkowicach

DIAGNOZA

PROBLEMÓW SPO£ECZNYCH

Cli:tVVlUlUVVU
pU~laWlon¹Qlagnozê problemow spo³ecznych umo¿liwi ich
identyfikacja. W pracy socjalnej etap diagnozy pozwala pracownikowi
socjalnemu na rozpoznanie œrodowiska ¿yciowego rodziny co ma na celu
wyeliminowanie elementów dysfunkcyjnych oraz poprawê relacji ze
œrodowiskiem poprzez zaplanowanie odpowiednich dzia³añ pomocowych. W
strategii przeprowadza siê diagnozê spo³eczn¹ w skali ca³ej gminy która jest
podstaw¹ do opracowania planów naprawczych i wprowadzenia nowych

rozwi¹zañ.
Poni¿ej zosta³y scharakteryzowane
gminy Sadkowice:

problemy

najczêœciej

wystêpuj¹ce

na terenie

Bezrobocie
Sytuacjê na rynku osób bezrobotnych przedstawia poni¿sza tabela:
1999

2000

2001

2002

2003

2004

Kobiety

102

151

150

136

125

116

Absolwenci"
Zwolnieni z

12
13

28
18

20
11

16
'9

19
10

20
7

20

47

26

9

9

10

215

257

270

264

244

228

61

147

207

234

196

163

231

296

309

296

280

264

przyczyn
dotycz¹cych
zak³adu pracy
Z prawem do
zasi³ku
W wieku

produkcyjnym

"

mobilnym
(18-44 lata)
Pozostaj¹cy
bez pracy
powy¿ej 12

m-cy
Ogó³em

* wg danychPUP w Rawie Mazowieckiej

Powy¿sze dane odzwierciedlaj¹ stan liczbowy osób oficjalnie zarejestrowanych
jako bezrobotne, natomiast iloœæosób nie posiadaj¹cych sta³ego zatrudnienia jest
wiêksza, co jest charakterystycznym dla sektora rolniczego zjawiskiem
"ukrytego bezrobocia".
Jak obrazuj¹ powy¿sze dane znaczny odsetek stanowi¹ osoby w wieku
produkcyjnym oraz osoby d³ugotrwale bezrobotne. Problem bezrobocia rzutuje
na wszystkie sfery ¿ycia osób nim dotkniêtym. W skutek braku sta³ego
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Pod pojêciem niepe³nosprawnoœci rozumie siê stan, w którym cz³owiek nie jest
w stanie samodzielnie, czêœciowo lub ca³kowicie zapewniæ sobie mo¿liwoœci
normalnego ¿ycia indywidualnego lub spo³ecznego, na skutek wrodzonego lub
nabytego upoœledzenia sprawnoœci fizycznych lub psychicznych. Wyodrêbniono
trzy stopnie niepe³nosprawnoœci:
-znaczny
-umiarkowany
-lekki
Problem niepe³nosprawnoœci dotyczy osób doros³ych oraz dzieci i ich rodziców.
Wzrasta liczba osób upoœledzonych umys³owo w stopniu umiarkowanym oraz
ze sprzê¿onymi niepe³nosprawnoœciami co niesie za sob¹ potrzebê spo³ecznej
rehabilitacji i pomocy. Nie jest wiêc to zjawisko marginalne. Wartoœæta
zdaniem demografów bêdzie wskazywa³a sta³¹ dynamikê wzrostow¹jako wynik
miêdzy innymi postêpu cywilizacyjnego, zarówno w aspekcie pozytywnym jak i
negatywnym.
Niepe³nosprawnoœædziecka stawia przed jego rodzicami ogrom zadañ. Aby
prawid³owo zaspokajaæ potrzeby niepe³nosprawnego dziecka, musz¹ oni wpierw
sami zaakcepto~~æ swoje po³o¿enie, przejœæswoist¹ "edukacjê" , odnaleŸæsiê w
trudnej czêsto traumatycznej sytuacji. Wymaga to ogromnego samozaparcia,
zaanga¿owania i determinacji jednak¿e to g³ównie prawid³owa postawa
rodziców gwarantuje, i¿ pomimo niepe³nosprawnoœci rodzina funkcjonuje
prawid³owo i zaspakaja wszystkie potrzeby ¿yciowe dziecka równie¿ te
specyficzne wynikaj¹ce zjego stanu. Istotne jest równie¿ otoczenie i sieæ
placówek i instytucji wspieraj¹cych rodzinê z problemem niepe³nosprawnoœci.
W bezpoœrednim zwi¹zku z problemem niepe³nosprawnoœci udzielane s¹
nastêpuj¹ce formy pomocy:
1. Zasi³ek sta³y
2. W ramach œwiadczeñrodzinnych: œwiadczeniepielêgnacyjne oraz zasi³ek
pielêgnacyjny, dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u kszta³cenia i rehabilitacji
zgodnie zobowi¹zuj¹cymi
przepisami.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej poœredniczy równie¿ w kierowaniu osób na
komisje orzekaj¹ce o niepe³nosprawnoœci. Wa¿nym zadaniem pomocy
spo³ecznej jest ponadto zapobieganie odizolowaniu spo³ecznemu osób
niepe³nosprawnych, umo¿liwienie im na równi z osobami zdrowymi
wype³niania ról spo³ecznych, prze³amywanie w spo³ecznoœcimylnych
stereotypów nt. osób niepe³nosprawnych
Brak opieki nad osobami starszymi i samotnym!
Kwestie opieki nad osobami starszymi i samotnymi s¹ nastêpstwem
problemu starzenia siê spo³eczeñstwa. Gmina Sadkowice nie jest odosobniona
je¿eli chodzi o skalê zjawiska. Osoby starsze i samotne nie s¹ pozbawione

œrodków do ¿ycia, poniewa¿ najczêœciejs¹ uprawnione do œwiadczeñ
emerytalnych z FUS. Problemem jest zapewnienie opieki w zakresie
zaspokajania podstawowych potrzeb ¿yciowych, dostêpu do œwiadczeñ
zdrowotnych oraz zapobieganie odosobnieniu i wykluczeniu ze spo³ecznoœci.
Na terenie gminy Sadkowice oraz powiatu rawskiego nie wystêpuj¹ placówki
zapewniaj¹ce opiekê osobom starszym, samotnym, somatycznie chorym. W
zwi¹zku z bliskim s¹siedztwem Nowego Miasta n/Pilic¹ gdzie znajduj¹ siê
placówki opieki spo³ecznej osoby z terenu tut. gminy s¹ kierowane do tych

placówek.
Osobom samotnym lub mieszkaj¹cym samotnie, które nie wymagaj¹
skierowania do dps a nie s¹ w stanie samodzielnie zaspakajaæ w³asnych potrzeb
¿yciowych udzielana jest pomoc us³ugowa, œwiadczona w miejscu
zamieszkania. Pomoc ta obejmuje zaspokajanie podstawowych potrzeb
¿yciowych, zapewnienie dostêpu do œwiadczeñzdrowotnych i rehabilitacji,
umo¿liwienie kontaktów spo³ecznych. Przyznanie us³ug opiekuñczych jest
poprzedzone rozeznaniem œrodowiska rodzinnego osoby wymagaj¹cej pomocy
oraz ocen¹ w jakim zakresie rodzina jest w stanie uczestniczyæ w opiece nad
podopiecznym. Pomoc spo³eczna kieruje siê bowiem zasad¹, i¿ do udzielenia
niezbêdnego wsparcia w pierwszej kolejnoœci zobowi¹zana jest w myœlprawa
rodzina. Dyskusji nie podlega jedynie kwestia osoby samotnej, która nie posiada
¿adnej bliskiej rodziny.

Alkoholizm
Jedn¹ z grup dysfunkcyjnych objêtych pomoc¹ tut. OPS s¹ osoby uzale¿nione
od alkoholu. Alkoholizm nie jest problemem nowym. Niepokoj¹cym jest jednak
fakt wzrastania liczby osób uzale¿nionych od alkoholu i obni¿ania wieku
pierwszego z nim kontaktu. Zjawisku temu sprzyja brak alternatywy dla
m³odzie¿y. Brak jest równie¿ wypracowanych technik profilaktyki
antyalkoholowej. Praca z osobami uzale¿nionymi jest bardzo trudna,
d³ugotrwa³a i czêsto skazana na niepowodzenie. W tej kwestii tut. Oœrodek
Pomocy wspó³pracuje z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych wSadkowicach.
Zachodzi koniecznoœæobjêcia pomoc¹ rodzin tych¿e osób. Dominuj¹c¹ form¹
pomocy œwiadczonej przez GOPS jest forma rzeczowa skierowana do cz³onków
rodzin osób uzale¿nionych oraz praca socjalna z tymi rodzinami.
Pomoc materialna dla tych rodzin jest tutaj uzasadniona obawami, i¿ œrodki
pieniê¿ne nie zosta³yby wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto
wszelkie formy pomocy dla rodzin z problemem alkoholowym spotykaj¹ siê z
dezaorobata i niezrozumieniem ze stron v sno³eC7,n()~('.i()nr~r()~li~r nrf\O'r~m"

naprawcze nale¿y wzi¹æ pod uwagê, jaki œrodekoka¿e siê tañszy i
skuteczniejszy: czy bêdzie to profilaktyka od podstaw, czy ³agodzenie skutków
alkoholizmu? Jest to pytanie retoryczne poniewa¿ to drugie rozwi¹zanie poci¹ga
za sob¹ ogromne koszty finansowe i spo³eczne.

Przemoc w rodzinie
Skala zjawiska przemocy jest trudna do oszacowania z uwagi na fakt, i¿ w tut.
œrodowisku jest to temat tabu. Istnieje przekonanie, i¿ problem ten nieodzownie
towarzyszy alkoholizmowi i innym patologiom. Jest to jednak teza sp³ycona.
Niejednokrotnie, zanim problem przemocy ujrzy œwiat³o dzienne rodziny
prze¿ywaj¹ sobie tylko znane pasma udrêki. Rol¹pracownika socjalnego jest w
tym przypadku zidentyfikowanie problemu oraz stworzenie we wspó³pracy z
odpowiednimi s³u¿bami lokalnej sieci wsparcia dla ofiar przemocy.
Na terenie naszej gminy nie funkcjonuje placówka powo³ana do udzielania
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Osoby wymagaj¹ce takiego wsparcia
kierowane s¹ do Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego dla Osób Doznaj¹cych
Przemocy w Rodzinie "Pogotowie Rodzinne" w Rawie Mazowieckiej, gdzie
otrzymuj¹ bezp³atn¹ pomoc psychologiczn¹ i prawn¹.

ANALIZA

SWOT

Chc¹c prawid³owo rozeznaæ sytuacjê w sferze pomocy spo³ecznej gminy
Sadkowice nale¿y przyjrzeæ siê jej przez pryzmat analizy SWOT.

Mocne stron
Wykwalifikowana i doœwiadczona
kadra pomocy spo³ecznej
Udzielanie wsparcia finansowego
osobom i rodzinom
Znajomoœæœrodowiska lokalnego

S³abe stron
Brak poradnictwa
specjalistycznego(psycholog)
S³abo rozwiniêta infrastruktura
socjalna
Brak radcy prawnego na potrzeby
GOPS i podopiecznych
Brak wsparcia psychologicznego dla
pracowników socjalnych
Brak pracownika wyspecjalizowanego
w pisaniu projektów w celu
pozyskiwania œrodków finansowych

~Lall~~

La

rozema

Mo¿liwoœæ
pozyskania œrodkówz EFS Ogólne ubo¿enie spo³eczeñstwa
Mo¿liwoœæpozyskania sponsorów
Wzrost liczby osób uzale¿nionychod
alkoholu
Dziedziczenie biedy
Brak mo¿liwoœcikszta³cenia
m³odzie.

.STRATEGIA

ROZWI¥ZYWANIA
SPO£ECZNYCH

PROBLEMÓW

Misja

Lepszeiutro wspólnym celem.
..

Cel strategiczny
Wykorzystanie pracy socjalnej w procesie wydobywania potencja³u tkwi¹cego w
lokalnej spo³ecznoœcina rzecz poprawy jakoœci jej ¿ycia.

Cele

olJeracvine

W kwestii:
I. BEZROBOCIA
1. Motywowanie osób i rodzin w kierunku poprawy swojej sytuacji ¿yciowej,
pobudzanie ich aktywnoœcipoprzez zawieranie kontraktów oraz szeroko
rozumian¹ pracê socjaln¹.
2. W spó³pracaz PUP w zakresie upowszechnianiaofert pracy.

II. NIEZARADNOŒCI

I NIEDOSTOSOWANIA

SPO£ECZNEGO

l. Objêcie pomoc¹ finansowa, rzeczow¹, psychologiczn¹ i prawn¹ osoby i
rodziny znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.
2. Wspomaganie osób i rodzin w rozwi¹zywaniu problemów w rodzinie we
wspó³pracy z innymi instytucjami.
3. Kontynuacja programu "Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania" z
uwzglêdnieniem osób, które w³asnym staraniem nie s¹ w stanie sobie go

zapewniæ.

.

4. Pokonywanie barier obojêtnoœci i niechêci w spo³ecznoœci lokalnej w
stosunku do osób wykluczonych spo³ecznie.
5. Inicjowanie nowatorskich form pracy ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ na rzecz osób
najs³abszych.
6. Przeciwdzia³anie niehumanitamym praktykom dyskryminuj¹cym
niezaradne i niedostosowane spo³ecznie.

osoby

III. NIEPE£NOSPRAWNOŒCI I D£UGOTRWA£EJ CHOROBY
\,
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l. Budowanie pozytywnego wizerunku osób niepe³nosprawnych.
2. Zapobieganie odizolowaniu spo³ecznemu osób niepe³nosprawnych i
d³ugotrwale
chorych.
3. Praca socjalna na rzecz osób niepe³nosprawnych
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i ich rodzin.
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IV.
OPIEKI NAD
OSOBAMI
STARSZYMI
SAMOTNYMI
l. Kontynuacja
us³ug
opiekuñczych
w miejscu Ipobytu.
-~~-~

--~~

2. Praca socjalna z osobami starszymi i samotnymi.
3. Zapewnienie ca³odobowej opieki w placówkach opiekuñczych osobom
wymagaj¹cym takiej pomocy poprzez zabezpieczenie w bud¿ecie gminy
œrodków finansowych w celu ponoszenia odp³atnoœciza pobyt w dps.

V. ALKOHOLIZMU

I PRZEMOCY W RODZINIE

1. Zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej z zakresu
przeciwdzia³ania alkoholizmowi i profilaktyki uzale¿nieñ.
2. Praca socjalna poprzez zawieranie kontraktów socjalnych maj¹cych na celu
motywowanie do leczenia odwykowego.
3. Wspó³praca z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
na rzecz organizacji imprez sportowych maj¹cych na celu propagowanie
zdrowego stylu ¿ycia -" Jak spêdziæ wolny czas bez na³ogów".

4. Objêcie pomoc¹ finansow¹ rodzin osób uzale¿nionych.
5. Zapewnienie fachowej pomocy psychologicznej i prawnej osobom
wymagaj¹cym takiej pomocy poprzez zatrudnienie w OPS psychologa i radcy

prawnego.

•ród³a finansowania:
1) Bud¿et gminy
2) Bud¿et pañstwa
3) Œrodki pochodz¹ce z darowizn
Realizatorem strategii jest Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Sadkowicach.
Partnerzy:
-Urz¹d Gminy wSadkowicach
-Powiatowy Urz¹d Pracy w Rawie Mazowieckiej.
-Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
wSadkowicach.

przy UG

PODSUMOWANIE
Organizacja systemu pomocy spo³ecznej w Gminie Sadkowice jest
dostosowana do potrzeb spo³ecznych. Planowane sposoby ich zaspokojenia s¹
kontynuacj¹ istniej¹cego ju¿ systemu wsparcia lub tworz¹ mo¿liwoœci jego
uzupe³nienia o nowe rozwi¹zania. Realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania
problemów spo³ecznych na lata 2007-2011 ma zapewniæ mo¿liwoœæ
d³ugofalowych dzia³añ wspieraj¹cych osoby i rodziny w procesie odzyskania
zdolnoœci do samodzielnego funkcjonowania w zmieniaj¹cych siê warunkach
spo³eczno-ekonomicznych, mo¿liwoœæsukcesywnego zmniejszania siê liczby
œrodowisk uzale¿nionych od pomocy spo³ecznej, a tym samym -ograniczenie w
przysz³oœci nak³adów pañstwa i gminy na pomoc spo³eczn¹, Z niniej szego
dokumentu wynika jakie dzia³ania podejmuje obecnie i jakie zamierza
podejmowaæ w przysz³oœci Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Sadkowicach w celu efektywnej realizacji ustawowych zadañ pomocy
spo³ecznej na poziomie lokalnym. W procesie fachowego pomagania podkreœliæ
nale¿y koniecznoœæ systematycznego podnoszenia przez pracowników
socjalnych swoich kwalifikacji, dokszta³cania oraz znaczenia wsparcia
psychologicznego dla samych pracowników socjalnych jako przeciwwagi do
."
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Oœrodek Pomocy Spo³ecznej wystêpuje w roli rzecznika interesów grup
najs³abszych w zwi¹zku z czym, do jego istotnych zadañ nale¿y równie¿
przestrzeganie zasad równoœci spo³ecznej i zapobieganie wykluczeniu
spo³ecznemu i marginalizacji oraz podnoszenie rangi pomocy spo³ecznejjako
istotnego elementu lokalnej polityki spo³ecznej.
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