Jak rozwiązać problemy społeczne
Bobolic?
Znajdźmy wspólne rozwiązanie
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY
BOBOLICE NA LATA 2015-2021—KONSULTACJE SPOŁECZNE
Ważne tematy:

Twój głos się liczy!

 BEZROBOCIE
Drodzy Mieszkańcy!

 UZALEŻNIENIA
 PRZEMOC
 STARZENIE SIĘ
SPOŁECZEŃSTWA
 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

DALEJ POCZYTASZ:

O strategii krok po
kroku

Nie chcemy, by Państwa udział
w rządzeniu gminą ograniczał się
do wyborów. Chcemy zaprosić
Państwa do wspólnego podejmowania decyzji i do współtworzenia pomysłu na gminę. W tym
roku gmina Bobolice zaprasza
m.in. do podjęcia decyzji dotyczących tego, jak poradzić sobie
z najtrudniejszymi problemami
społecznymi.
Bobolice są w dużej mierze gminą
popegeerowską, i w związku z tym
od wielu lat borykają się z bezro-

bociem, ubóstwem i uzależnieniami. Gmina Bobolice przy współpracy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Szkolenio-

wego w Szczecinie - wychodzi
naprzeciw problemom, zaprasza-

jąc mieszkańców do wspólnego
namysłu nad tym, jak je rozwiązać.
Podstawowym
dokumentem,
wspomagającym gminę w radzeniu sobie z problemami społecznymi, jest Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2015-2021.
Materiał, który mają Państwo
przed sobą, przedstawia w skrócie
najważniejsze założenia i treść
Strategii, a także informację
o tym, w jaki sposób mogą Państwo współuczestniczyć w jej
tworzeniu.
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Biuletyn i konsultacje—instrukcja obsługi

O tym, na co może- 2
my mieć wpływ
O najważniejszych
problemach społecznych gminy
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O celach strategii
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O działaniach rozwiązujących poszczególne problemy
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O planie konsultacji 4

Niniejszy materiał pomoże Państwu
w zaangażowaniu się w konsultacje
społeczne dotyczące Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych. Strategia jest drogowskazem dla Urzędu Gminy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i innych instytucji (np.
Świetlica Środowiskowa „Tafla”).
Zgodnie ze strategią będą podejmowane decyzje dotyczące tego, jakie
środki finansowe gminy zostaną
przeznaczone na rozwiązanie różnych
problemów,
a
także
np. na jakie działania będziemy
pozyskiwać pieniądze z Unii Europejskiej. A zatem od ostatecznego
kształtu strategii zależy wiele.

W ramach konsultacji społecznych
przeprowadzona zostanie ankieta
wśród mieszkańców. Do niektórych (wylosowanych) mieszkańców
bezpośrednio dotrą ankieterzy
i będą rozmawiać z Państwem
o najważniejszych problemach
społecznych i o wstępnej wersji
strategii. Aby pomóc w ocenie
projektu strategii, przygotowaliśmy ten materiał. W skrócie przedstawia on zawartość strategii,
diagnozę oraz cele.
*
Osoby, które nie zostały wylosowane, będą także miały możliwość
wpłynięcia na kształt dokumentów. W połowie lutego na stronie

internetowej
www.bobolice.pl
w zakładce „Konsultacje społeczne” umieszczona zostanie ankieta
internetowa.
*
Ci z Państwa, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą zgłosić
swoje uwagi do strategii bezpośrednio w urzędzie pod numerem
telefonu (94) 34 58 417 lub pocztą
na adres Urzędu Miasta, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice z dopiskiem „Konsultacje społeczne”.
*
Zapraszamy także na spotkania
konsultacyjne w formie wywiadów
grupowych (grupy fokusowe)
i warsztatów
deliberacyjnych
(patrz str. 4).
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Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych krok po kroku
Od 2015 r. obowiązywać będzie
„Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2015-2021”. To o nią
pytamy Państwa w ramach
naszych konsultacji społecznych— będą Państwo mieli
bezpośredni wpływ na jej
kształt.
W chwili obecnej stworzono
projekt Strategii, który może
ulec zmianom pod wpływem
wyrażonych przez Państwa
opinii.
Projekt zawiera:

MISJA STRATEGII:
„Bobolice
— gmina ludzi
odpowiedzialnych
za los własny
i własnych
rodzin”

1. RAPORT O STANIE GMINY.
Raport przedstawia najważniejsze informacje o gminie—
np. o gospodarce, turystyce,
szkolnictwie, sporcie, rynku
pracy, kulturze itp.
2. ZASOBY, dzięki którym można
pokonać problemy społeczne,
w tym:

 instytucje publiczne
Do instytucji, które pomagają
w rozwiązaniu problemów społecznych, należą np. MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica Środowiskowa „Tafla”, Klub Integracji Społecznej i inne.

 zasoby finansowe
Należą do nich np. pieniądze na
świadczenia
społeczne
i wszystkie inne środki finansowe, którymi dysponują instytucje publiczne.

 organizacje pozarządowe
Np. Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie
Klub
Abstynenta
„Przymierze”.

 inne inicjatywy.
3. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH
PROBLEMÓW GMINY. Do najważniejszych problemów gminy
wymienionych w strategii należą bezrobocie, uzależnienia i
przemoc domowa.
4. CELE STRATEGII. Cele są najważniejszym elementem strategii.
Podzielone są na: cele strategiczne i cele szczegółowe.

 Od wyznaczenia celów strategicznych zależy, które
z problemów będą rozwiązywane w pierwszym rzędzie i
traktowane jako najważniejsze.
PRZYKŁAD: jeżeli jednym z celów
strategicznych jest „Aktywizacja

osób niepełnosprawnych, starszych i chorych psychicznie”,
to te grupy będą objęte szczególną pomocą.

 Od

wyznaczenia
celów
szczegółowych
zależy,
w jaki sposób władze będą
rozwiązywać problemy społeczne (służą one osiągnięciu
celów strategicznych).

PRZYKŁAD: do celu strategicznego „Aktywizacja osób niepełnosprawnych,
starszych
i chorych psychicznie” dopisane
są m.in. cele szczegółowe:
„działania wspierające integrację
społeczną osób niepełnosprawnych”, „likwidacja barier architektonicznych w miejscach użyteczności
publicznej”,
„stworzenie sprawnego systemu
wsparcia dla osób starszych”.
Oznacza to, że władze będą
wspierać przede wszystkim
powyższe zadania w celu pomocy osobom niepełnosprawnym,
starszym i chorym psychicznie.
Dokładniejszy opis problemów,
celów i zadań znajduje się na
stronach 3-4.
CELE I DZIAŁANIA MOŻNA JESZCZE ZMIENIĆ LUB UZUPEŁNIĆ.
PROSIMY O PAŃSTWA OPINIE!

Na co możemy mieć wpływ?
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie
Bobolice jest obecnie przygotowywana.
Oznacza to, że w trakcie konsultacji mogą Państwo mieć wpływ
na wszystkie jej najważniejsze
elementy, a mianowicie:

1) Na diagnozę—poprzez :

 Wskazanie, jakie problemy
zostały pominięte, co należałoby dodać;

 Wskazanie, które spośród
wymienionych problemów
są najmniej istotne;

J a k
Z

r o z w i ą z a ć

p r o b l e m y

s p o ł e c z n e

 Wskazanie, które spośród
wymienionych problemów są
najważniejsze i którymi gmina powinna zająć się
w pierwszej kolejności.
2) Na cele i sposób ich realizacji
—poprzez:

 Ocenę

sformułowanych
celów
strategicznych
i szczegółowych— czego
brakuje, co jest najważniejsze, co należałoby usunąć
(podczas tworzenia strategii
ustalono
najważniejsze
obszary działania i teraz
można ocenić, czy te obszary
zgadzają się z opiniami
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mieszkańców na ten temat
(np. czy bardziej wspierać
osoby starsze, czy dzieci; czy
niepełnosprawnych,
czy
długotrwale bezrobotnych);

 Zasugerowanie działań, które
powinny podjąć urzędy i inne
instytucje, a które mogą
posłużyć
mieszkańcom,
by jakość życia rosła.

Powyższe elementy - diagnoza
i cele oraz do podjęcia działnia
—opisane są na stronie 3 i 4.
Opis ten może pomóc w odpowiedzi na ankietę i w innych
wypowiedziach.

Najważniejsze problemy - raport o stanie gminy
Przygotowując projekt Strategii, jej twórcy przeprowadzili wśród mieszkańców badania ankietowe i zebrali szereg danych, na podstawie których
określili problemy społeczne gminy Bobolice. Jako
najważniejsze wymienione zostały:
1.BEZROBOCIE
Na koniec 2013 roku w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Koszalinie zarejestrowanych był 1027
osób bezrobotnych z gminy Bobolice, a zatem
co siódmy dorosły mieszkaniec gminy jest zarejestrowany w PUP (przy czym nie wszyscy rejestrują
się). Bezrobocie ma wiele negatywnych skutków— problemy rodzinne, patologie itp.
2.UZALEŻNIENIA
Alkoholizm zdaniem mieszkańców gminy jest
istotnym problemem społecznym; negatywnie
wpływa na życie rodzinne i zawodowe oraz stan

zdrowia, sprzyja też przestępczości. W gminie
działa Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
3.PRZEMOC DOMOWA
Duża liczba ankietowanych zaznaczyła, że był
świadkiem lub ofiarą przemocy rodzinnej.
Przemoc ta ma wymiar zarówno fizyczny, jak
i psychiczny. W gminie przemocy przeciwdziała
Zespół Interdyscyplinarny (m.in. Przedstawiciele Rady Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej,
policji i stowarzyszeń).
4.BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCH
Jako istotny problem wskazano trudności
rodziców z wychowywaniem dzieci, przekazywaniem im pozytywnych wzorców, przeciwdziałaniem agresji i łamaniu obyczajów. Naj-

Cele strategii
Projekt strategii obejmuje 5 celów strategicznych, które określają najważniejsze obszary, w jakich gmina i inne instytucje będą podejmować
działania. Dzięki konsultacjom mogą Państwo dokonać oceny i sugerować ewentualne zmiany w zapisach tych celów.

CEL STRATEGICZNY 1. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i
wykluczeniu społecznemu
Cele szczegółowe (czyli sposób, w jaki cel będzie realizowany):

 przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia i aktywizacja
osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych długotrwale

 dbałość o bezpieczeństwo publiczne i zapobieganie przestępczości
 pomoc w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych osób opuszczają



cych placówki penitencjarne
wspieranie osób i rodzin zagrożonych bezdomnością
opracowywanie i wdrażanie programów lokalnych
przeciwdziałanie niestabilizacji socjalnej, budownictwo socjalne

CEL STRATEGICZNY 2. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego
Cele szczegółowe:
 budowanie społeczeństwa obywatelskiego
 tworzenie warunków do zwiększenia szans rozwoju społecznego
i zawodowego
 stwarzanie warunków dla działalności organizacji pozarządowych
i przekazywanie im zadań z zakresu polityki społecznej
 pobudzanie lokalnych inicjatyw społecznych i tworzenie partnerstwa
lokalnego
 wspomaganie systemu usług wolontarystycznych
 Opracowywanie i wdrażanie programów lokalnych
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większe trudności w tym zakresie mają
rodziny z problemami (np. alkoholowymi).
5.NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
37% rodzin objętych wsparciem przez
MGOPS w Bobolicach dotyka problem niepełnosprawności. Przekłada się on na wiele
innych problemów—z dostępem do edukacji, z pracą , z codziennym funkcjonowaniem.
6.STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA
Z roku na rok rośnie odsetek osób powyżej
65 roku życia. Osoby te borykają się z wieloma problemami takimi jak samotność, zły
stan zdrowia, ubóstwo, trudności w kontaktach ze środowiskiem; potrzebują pomocy
zarówno w formie usług opiekuńczych jak
i zajęć umożliwiających im utrzymanie aktywności.

CEL STRATEGICZNY 3. Profilaktyka oraz ograniczenie skutków uzależnień
Cele szczegółowe:
 programy profilaktyczne i terapeutyczne związane z uzależnieniami
 wspomaganie organizacji i instytucji działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień w celu zwiększenia dostępności
do pomocy terapeutycznej oraz poradnictwa specjalistycznego
 organizowanie oraz wspieranie różnorodnych form spędzania czasu
wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień
 monitorowanie sieci punktów sprzedaży alkoholu, w tym przestrzeganie prawa dotyczącego zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim
 działania edukacyjne skierowane do osób działających w obszarze
profilaktyki i ograniczania skutków uzależnień
 opracowywanie i wdrażanie programów lokalnych
CEL STRATEGICZNY 4. Polityka prorodzinna
Cele szczegółowe:
 tworzenie lokalnego systemu wsparcia dla rodzin i dzieci

 przeciwdziałanie przemocy domowej
 promowanie zachowań prozdrowotnych i wzmacnianie potencjału
zdrowotnego członków rodziny

 wzmocnienie działań służących promocji i upowszechnianiu kultury
i sportu oraz rekreacji i wypoczynku

 zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin żyjących
w ubóstwie

 opracowywanie i wdrażanie programów lokalnych
CEL STRATEGICZNY 5. Aktywizacja osób niepełnosprawnych, starszych i chorych psychicznie
Cele szczegółowe:
 działania wspierające integrację społeczną osób niepełnosprawnych
 likwidacja barier architektonicznych w miejscach użyteczności
publicznej
 ochrona zdrowia psychicznego
 stworzenie sprawnego systemu wsparcia dla osób starszych

 opracowywanie i wdrażanie programów lokalnych
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MOŻLIWE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PROBLEMÓW
BEZROBOCIE:

UZALEŻNIENIA:

PROBLEMY RODZINNE:

 Działania motywujące, psychologiczne  Kampanie profilaktyczne i edukacja ;
 Poradnictwo specjalistyczne
 Kontrakt socjalny
 Leczenie odwykowe
 Szkoły dla rodziców
 Szkolenia, staże, zmiana kwalifikacji  Działania skierowane do dzieci z rodzin z  Zajęcia pozalekcyjne
zawodowych
problemem alkoholowym;
 Opieka asystenta rodziny
 Doradztwo zawodowe
 Szkolenia dla osób uzależnionych
 Działania świetlic środowiskowych
 Wspieranie rozpoczęcia działalności  Doradztwo psychologiczne
 Kampanie społeczne i edukacyjne
gospodarczej
 Przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu dzieciom i młodzieży

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ:

STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA:








 Utrzymanie sprawności

Poradnictwo zawodowe

INNE:
fizycznej—

 Poprawa warunków do działania stowa-

zajęcia ruchowe

Szkolenia zawodowe

 Doradztwo i szkolenia ułatwiające poru- 
szanie się po rynku pracy i zdobycie no- 
Likwidacja barier architektonicznych
wych kwalifikacji

Integracja społeczna
 Zwiększenie dostępu do edukacji
Informacja na temat przysługujących
 Usługi opiekuńcze

praw, dofinansowań itp.

Integracja międzypokoleniowa
 Pomoc psychologiczna
Pośrednictwo pracy

rzyszeń, fundacji i klubów
Wspieranie wolontariatu
Budownictwo socjalne
Działania na rzecz upowszechniania
kultury i sportu
Ochrona zdrowia psychicznego

Powyżej wymienione są tylko przykłady działań, o których była mowa w strategii. Mają Państwo możliwość zasugerowania zmian—dodania nowych działań, usunięcia tych, które uważają Państwo za nieskuteczne lub wskazania tych, na które należy położyć największy nacisk.

Konsultacje strategii—plan
Konsultacje Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych będą odbywały
się w następujących terminach:



BEZPOŚREDNIE BADANIE ANKIETOWE — 10 lutego – 18 marca 2014.
Ankieterzy dotrą bezpośrednio do
wyl osowany ch mieszkańców
(368 gospodarstw domowych
w całej gminie);



ANKIETA INTERNETOWA— 10 lutego – 15 listopada 2014. Przez cały
ten czas możliwe będzie wypełnienie ankiety internetowej na stronie
www.bobolice.pl w zakładce
„Konsultacje społeczne”;



WYWIADY GRUPOWE (grupy fokusowe) — w dniach 1 i 15 kwietnia
2014. W tym okresie odbędą się
dwukrotne spotkania dyskusyjne
mieszkańców, przedstawicieli organizacji i władz, mające na celu określenie i zdefiniowanie najważniej-

s zy ch
p r ob lem ó w
i koniecznych do podjęcia działań.



WARSZTATY DELIBERACYJNE—25
sierpnia, 1 września. Jest
to nowatorska metoda, polegająca na wspólnym roztrząsaniu
problemów i pracy nad sposobami ich rozwiązania. Podczas
warsztatów tego typu grupa
mieszkańców wraz z władzami
pod czujnym okiem eksperta
przygotowuje własne propozycje
rozwiązywania problemów.

Wszystkich zainteresowanych udziałem
w konsultacjach prosimy o kontakt
z p. Karoliną Stosik, tel. (94) 34 58 417.
Gwarantujemy rozważenie każdego głosu!
Dodatkowe informacje znaleźć można na
stronach :
www.bobolice.pl
frdl.etechnologie.pl

