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1. Wprowadzenie
Problemy

społeczne,

będące

wynikiem

dokonujących

się

zmian

politycznych

i gospodarczych, stawiają przed władzami samorządowymi nowe wyzwania. Dotychczas
realizowany

model

polityki

społecznej,

polegający

głównie

na łagodzeniu

skutków

niekorzystnych zjawisk, okazuje się niewystarczający. Podejmowane działania kierowane są
na walkę z rezultatami problemów, brakuje natomiast odpowiedniego nacisku na profilaktykę
zagrożeń. W związku z tym, potrzebą jest opracowanie spójnych, całościowych
i perspektywicznych programów polityki społecznej.
Podstawowym narzędziem realizacji lokalnej polityki społecznej jest strategia rozwiązywania
problemów społecznych. Obowiązek opracowania dokumentu wynika przede wszystkim
z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1769 z późn. zm.), w którym czytamy: „do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy 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.”
Zgodnie z art. 16b, ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), strategia rozwiązywania problemów społecznych
zawiera w szczególności:
1) diagnozę sytuacji społecznej;
2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią;
3) określenie:
a) celów strategicznych projektowanych zmian,
b) kierunków niezbędnych działań,
c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,
d) wskaźników realizacji działań.
Do aktów prawnych regulujących opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych należą także:


ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875 z późn. zm.);



ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.);



ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 882 z późn. zm.);
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ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. (Dz. U. z 2017 r.
poz. 180 z późn. zm.)



ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.);



ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.);



ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015
r. poz. 1390 z późn. zm.);



ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz.
783 z późn. zm.);



ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832
z późn. zm.);



ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1952 z późn. zm.);



ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.);



ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);



ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 511 z późn. zm.);



ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1828 z późn. zm.).

Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest na rozszerzenie
i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami
pozarządowymi zajmującymi się problemami społecznymi w gminie oraz instytucjami
działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: edukacja, ochrona zdrowia,
bezpieczeństwo publiczne, pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu
społecznemu. Działania będą kierowane głównie do środowisk pozostających na marginesie
życia społecznego, wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem.
W tym kontekście Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szamocin na
lata 2018-2030 jest spójna z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy
Szamocin na lata 2017- 2023, którego jednym z celów strategicznych jest Zapobieganie
wykluczeniu społecznemu. Osiągnięcie ww. celu będzie możliwe poprzez podjęcie działań z
zakresu:
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 aktywizacji i opieki nad osobami starszymi (zapewnienie opieki dziennej nad
seniorami,

stworzenie

nowych

możliwości

aktywnego

spędzania

czasiu

i nawiązywania kontaktów społecznych)
 pomocy osobom uzależnionym od alkoholu (prowadzenie działań terapeutycznych
i poradnictwa)
 zapewnienia wsparcia dzieciom i młodzieży (prowadzenie zajęć edukacyjnych
i rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego).
Powyższe kierunki działań i wyznaczone w ramach nich projekty rewitalizacyjne odpowiadają
na zdiagnozowane problemy społeczne, a także są spójne z oczekiwaniami mieszkańców
Gminy, co wynika z przeprowadzonej w ramach opracowania Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Szamocnin na lata 2018-2030 ankietyzacji1. Dotyczy to
przede wszystkim pomocy skierowanej do osób starszych.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szamocin na lata 2018-2030 jest
wieloletnim dokumentem programowym, który ma istotne znaczenie dla zapewnienia
bezpieczeństwa socjalnego jej mieszkańców, a w szczególności grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

2. Metodologia opracowania Strategii
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szamocin na lata 2018-2030
przygotowana

została zgodnie z ogólnymi

warunkami stawianymi

przedmiotowym

dokumentom. Umownie można ją podzielić na trzy główne części.
Pierwsza część przedstawia charakterystykę sytuacji społecznej Gminy Szamocin. Zawarto
tutaj informacje istotne z punktu widzenia występujących problemów społecznych.
Przeanalizowano strukturę demograficzną, sytuację na rynku pracy, stan gospodarki Gminy.
Opisano również dostępne dla mieszkańców usługi społeczne tj. edukacja, kultura, ochrona
zdrowia i pomoc społeczna. Charakterystyki tej dokonano w oparciu o:
 informacje uzyskane z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamocinie,
 dane Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży,
 dane Komendy Powiatowej Policji,
 dane Głównego Urzędu Statystycznego,
 inne dane dostępne na stronach internetowych oraz w dokumentach strategicznych
Gminy.

Wyniki badania ankietowanego zaprezentowano w dalszej części niniejszej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych, tj. w pkt. 3.3.
1
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W pierwszej części zaprezentowano także wyniki przeprowadzonego badania ankietowego,
którego celem była identyfikacja problemów społecznych i potrzeb mieszkańców.
Charakterystykę sytuacji społecznej podsumowuje analiza SWOT.
Część drugą stanowi prognoza zmian problemów społecznych zidentyfikowanych w części
diagnostycznej. Prognoza ta została podzielona na 2 zasadnicze części:
 prognozę demograficzną opracowaną w oparciu o Prognozę dla powiatów i miast na
prawie powiatu oraz podregionów na lata 2017-2030 opracowaną przez GUS oraz
 prognozę zmian problemów społecznych na terenie Gminy w wyniku realizacji
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz działań organizacji i instytucji
publicznych działających w zakresie pomocy społecznej (w tym działań MGOPS
w Szamocinie), które będą miały na celu przeciwdziałanie i niwelowanie istniejących
problemów.
Niniejsza prognoza stanowi podstawę do zdefiniowania celów strategicznych i kierunków
działań.
Część trzecia to sformułowanie celów strategicznych i kierunków działań niezbędnych do
zredukowania niekorzystnych zjawisk społecznych występujących na terenie Gminy
Szamocin. W części tej określono również sposób realizacji Strategii oraz jej ramy finansowe
ze wskazaniem źródeł finansowania określonych działań oraz wskaźników ich realizacji.
Strategia obejmuje okres do 2030 roku. Uzasadnieniem dla tak wybranego horyzontu
czasowego jest z jednej strony specyfika procesów społecznych (skutki realizacji Strategii
będą widoczne dopiero w dłuższym okresie czasu), z drugiej zaś strony konieczność
dostosowania Strategii do innych dokumentów programowych na szczeblu krajowym
i wojewódzkim.
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3. Diagnoza sytuacji społecznej
3.1. Charakterystyka sytuacji społecznej
3.1.1. Charakterystyka ogólna Gminy
Gmina Szamocin to gmina miejsko-wiejska, której powierzchnia zgodnie z danymi GUS
wynosi 127,13 km2, położona w powiecie chodzieskim, w województwie wielkopolskim.
Największą jednostką administracyjną Gminy jest miasto Szamocin, które skupia większość
obiektów usługowo-handlowych, a także znajduje się tu siedziba władz Gminy i główne
instytucje publiczne.
Rysunek 1. Położenie Gminy Szamocin na tle powiatu chodzieskiego i województwa
wielkopolskiego

Źródło: http://archiwum.zpp.pl

Gmina Szamocin graniczy :


od północy z Gminami: Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie i Wyrzysk,



od wschodu z Gminą Gołańcz,



od południa z Gminą Margonin,



od zachodu z Gminą Chodzież.
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Gmina podzielona jest na 12 następujących sołectw: Atanazyn, Borowo, Heliodorowo,
Laskowo, Lipa, Lipia Góra, Nałęcza, Nowy Dwór, Raczyn, Swoboda, Szamoty, Jaktorowo.
Pozostałe miejscowości to: Antoniny, Borówki, Jaktorówko, Józefowice, Józefowo, Józefy,
Kosarzyn, Leśniczówka, Mielimąka, Nadolnik, Nowy Młyn, Piłka, Sokolec, Strzelczyki, ŚluzaKrostkowo, Weśrednik.
Źródło: https://www.gminaszamocin.pl

3.1.2. Demografia
LICZEBNOŚĆ GMINY Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ
Zgodnie z danymi GUS na koniec 2016 roku Gminę Szamocin zamieszkiwało 7 572 osób,
z czego mężczyźni stanowili 49,79%, a kobiety 50,21%. Pod względem miejsca
zamieszkania, przewagę stanowili mieszkańcy z terenów miejskich (miasta Szamocin) –
56,95% na koniec 2016 roku.
W analizowanym okresie (lata 2012-2016) liczba ludności ulegała wahaniom. Ostatecznie
w stosunku do roku 2012, w 2016 roku liczba ludności nieznacznie wzrosła, tj. o 0,13%.
W 2016 roku na terenach miejskich odnotowano spadek liczby osób (o 18 osób w stosunku
do roku 2012). Natomiast obszary wiejskie charakteryzują się wzrostem liczby osób w 2016
roku (o 28 osób w porównaniu z rokiem 2012).
Tabela 1. Liczba mieszkańców Gminy Szamocin z podziałem na płeć
Wyszczególnienie

Jedn. miary

2012

2013

2014

2015

2016

ogółem

osoba

7 562

7 558

7 553

7 553

7 572

osoba

3 784

3 777

3 775

3 771

3 770

%

50,04%

49,97%

49,98%

49,93%

49,79%

osoba

3 778

3 781

3 778

3 782

3 802

%

49,96%

50,03%

50,02%

50,07%

50,21%

osoba

4 330

4 343

4 337

4 324

4 312

osoba

2 126

2 137

2 127

2 126

2 114

%

49,10%

49,21%

49,04%

49,17%

49,03%

osoba

2 204

2 206

2 210

2 198

2 198

%

50,90%

50,79%

50,96%

50,83%

50,97%

osoba

3 232

3 215

3 216

3 229

3 260

osoba

1 658

1 640

1 648

1 645

1 656

%

51,30%

51,01%

51,24%

50,94%

50,80%

osoba

1 574

1 575

1 568

1 584

1 604

%

48,70%

48,99%

48,76%

49,06%

49,20%

mężczyźni

kobiety
miasto
mężczyźni

kobiety
wieś
mężczyźni

kobiety

Źródło: Dane GUS
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Wykres 1. Struktura ludności Gminy Szamocin według płci i miejsca zamieszkania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

STRUKTURA WIEKOWA MIESZKAŃCÓW
Najliczniejszą grupę wiekową wśród mieszkańców Gminy Szamocin w roku 2016 stanowiły
osoby w wieku pomiędzy 35 a 39 rokiem życia. Następnymi w kolejności były osoby w wieku
30-34 lat, 20-24 lata oraz 40-44 lata.
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Tabela 2. Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Szamocin w 2016 rok
Wyszczególnienie

ogółem

mężczyźni

kobiety

0-4 lata

363

187

176

5-9 lat

491

247

244

10-14 lat
15-19 lat

464
481

244
249

220
232

20-24 lata

579

303

276

25-29 lat

524

275

249

30-34 lata

591

307

284

35-39 lat

660

327

333

40-44 lata

558

292

266

45-49 lat

467

249

218

50-54 lata

416

203

213

55-59 lat

496

252

244

60-64 lata

462

217

245

65-69 lat

397

193

204

70-74 lata

243

104

139

75-79 lat
80-84 lat

151
126

50
50

101
76

Powyżej 85 lat

103

21

82

Razem

7 572

3 770

3 802
Źródło: Dane GUS

Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Szamocin

została również przedstawiona

w poniższej tabeli z podziałem na 3 grupy ekonomiczne:


grupa w wieku przedprodukcyjnym,



grupa w wieku produkcyjnym,



grupa w wieku poprodukcyjnym.
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Tabela 3. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym
Jedn.
miary

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

w wieku przedprodukcyjnym
ogółem

osoba

1 720

1 675

1 658

1 639

1 596

mężczyźni

osoba

898

868

860

862

825

kobiety

osoba

822

807

798

777

771

w wieku produkcyjnym
ogółem

osoba

4 738

4 746

4 709

4 694

4 711

mężczyźni

osoba

2 540

2 541

2 512

2 508

2 527

kobiety

osoba

2 198

2 205

2 197

2 186

2 184

w wieku poprodukcyjnym
ogółem

osoba

1 104

1 137

1 186

1 220

1 265

mężczyźni

osoba

346

368

403

401

418

kobiety

osoba

758

769

783

819

847

udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem
w wieku przedprodukcyjnym

%

22,7%

22,2%

22,0%

21,7%

21,1%

w wieku produkcyjnym

%

62,7%

62,8%

62,3%

62,1%

62,2%

w wieku poprodukcyjnym

%

14,6%

15,0%

15,7%

16,2%

16,7%

Źródło: Dane GUS

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli należy stwierdzić, że najliczniejszą grupę
w 2016 roku stanowiły osoby w wieku produkcyjnym – 62,2% populacji Gminy. Natomiast
ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 21,1%, a w wieku poprodukcyjnym – 16,7%.
W analizowanym okresie należy zauważyć, że:


udział ludności w wieku przedprodukcyjnym systematycznie maleje (w 2016 roku
zmalał o 1,6 punktu procentowego w odniesieniu do roku 2012), co oznacza, że na
terenie Gminy rodzi się coraz mniej dzieci,



udział ludności w wieku produkcyjnym również malał, ostatecznie w 2016 roku
mieszkańcy w wieku produkcyjnym stanowili 62,2% wszystkich mieszkańców Gminy,
w stosunku do roku 2012 ich udział spadł o 0,5 punktu procentowego,



liczba

ludności

w

wieku

poprodukcyjnym

w

okresie

poddanym

analizie

systematycznie wzrastała, co świadczy o narastającym problemie starzenia się
społeczeństwa – odnotowano wzrost udziału tej grupy na poziomie 2,1 punktu
procentowego w 2016 roku w stosunku do roku 2012.
Zachowanie malejącej tendencji wśród liczby osób w wieku przedprodukcyjnym oraz
rosnącej liczby osób w wieku poprodukcyjnym, niekorzystnie wpłynie na sytuację
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demograficzną Gminy w przyszłości. Prowadzić to będzie do starzenia się społeczeństwa
i stopniowego zmniejszania liczby ludności Gminy. Wiązać się to będzie z coraz większymi
potrzebami osób starszych, koniecznośicą zwiększenia oferty kierowanej do tej grupy
ekonomicznej, w tym m.in. usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych.
POZIOM WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW
W 2002 roku, zgodnie z danymi GUS z Narodowego Spisu Powszechnego, na terenie Gminy
Szamocin dominowały osoby z wykształceniem podstawowym ukończonym – 39,25%
populacji Gminy. Kolejną pod względem liczebności grupę stanowiły osoby z wykształceniem
zasadniczym zawodowym – 33,88% oraz osoby z wykształceniem średnim – 18,96%.
Wykształcenie wyższe posiadało 3,15% osób, a policealne 1,72% osób. Odsetek osób
z wykształceniem podstawowym nieukończonym i bez wykształcenia wynosił 3,03%.
Zauważalne jest zróżnicowanie wykształcenia mieszkańców ze względu na płeć. Wśród
kobiet z terenu Gminy wyższy niż u mężczyzn był odsetek osób z wykształceniem wyższym,
policealnym, średnim i podstawowym ukończonym, zaś znacznie niższy odsetek osób
z wykształceniem zawodowym, co wynika z faktu, że szkoły zawodowe kierują bardziej
zróżnicowaną ofertą dla mężczyzn.
Tabela 4. Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Szamocin
Ogółem

Rodzaj wykształcenia

Mężczyźni

Kobiety

3,15%

84

101

101

1,72%

25

76

Średnie

1 112

18,96%

461

651

Zasadnicze zawodowe

1 987

33,88%

1286

701

Podstawowe ukończone

2 302

39,25%

973

1329

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

178

3,03%

88

90

Liczba osób

Udział %

Wyższe

185

Policealne

Źródło: Dane GUS Narodowy Spis Powszechny 2002

Przedstawione wyżej dane dotyczą wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku
i nie odzwierciedlają aktualnej sytuacji. Należy założyć, iż obecnie na terenie Gminy
Szamocin, podobnie jak i w całym kraju, liczba osób z wykształceniem wyższym jest
większa. Potwierdzeniem tego są dane GUS dotyczące wykształcenia mieszkańców powiatu
chodzieskiego ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2002 i 2011 roku zawarte
w poniższej tabeli.
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Tabela 5. Poziom wykształcenia mieszkańców powiatu chodzieskiego
Rodzaj wykształcenia

2002

2011

Zmiana %
2011/2002

Wyższe

2 327

4 649

99,91%

Średnie i policealne

16 103

11 440

-28,96%

Średnie zawodowe

12 918

6 615

-48,79%

Średnie ogólnokształcące

2 249

4 052

80,17%

Zasadnicze zawodowe

7 484

12 518

66,35%

Podstawowe ukończone

13 179

8 233

-37,53%

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

1 040

387

-62,79%

Źródło: Dane GUS (Narodowy Spis Powszechny 2002 Ludność, Narodowy Spis Powszechny 2011 Ludność)

Coraz więcej osób z terenu powiatu decyduje się również na podjęcie edukacji, o czym
świadczą:
 wzrost liczby osób z wykształceniem wyższym o 99,91%,
 spadek liczby osób z wykształceniem średnim i policealnym o 28,96%,
 wzrost liczby osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym o 80,17%,
 wzrost liczby osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym o 66,35%,
 spadek liczby osób z wykształceniem średnim zawodowym o 48,79%,
 spadek liczby osób z wykształceniem podstawowym ukończonym o 37,53%,
 spadek liczby osób z wykształceniem podstawowym nieukończonym i bez
wykształcenia o 62,79%.
Należy zatem zakładać, że sytuacja na terenie Gminy Szamocin obecnie kształtuje się
podobnie. Powyższe zmiany są konsekwencją zmieniającego się zapotrzebowania na rynku
pracy, jak i zmian w systemie edukacji.
MIGRACJE
Poprzez migracje rozumie się stałą lub czasową zmianę miejsca pobytu. Saldo migracji ma
istotny wpływ na wysokość populacji danego obszaru. Na terenie Gminy Szamocin w latach
2012 – 2016 zarówno liczba zameldowań, jak i wymeldowań ulegała wahaniom. Najniższy
poziom zameldowań odnotowano w 2012 roku, natomiast największa liczba wymeldowań
miała miejsce w 2015 roku. Ostatecznie, w 2016 roku, w porównaniu do roku 2012, wzrosła
zarówno liczba zameldowań (o 24,18%), jak i liczba wymeldowań (o 23,38%). W każdym
analizowanym roku liczba wymeldowań przewyższała jednak liczbę zameldowań.
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Wykres 2. Migracje na terenie Gminy Szamocin

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W latach 2012–2016 saldo migracji dla Gminy Szamocin (różnica między liczbą osób, które
zameldowały się na terenie Gminy, a liczbą osób, które się z niej wymeldowały w danym
roku) było ujemne. Szczegółowe dane dotyczące salda migracji na terenie Gminy Szamocin
w ostatnich 5 latach, przedstawia poniższa tabela.
Tabela 6. Migracje na pobyt stały na terenie Gminy Szamocin wg typu i kierunku
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

zameldowania ogółem

62

70

99

95

77

zameldowania z miast

38

43

36

54

47

zameldowania ze wsi

24

24

55

41

30

zameldowania z zagranicy

0

3

8

0

0

wymeldowania ogółem

77

82

106

120

95

wymeldowania do miast

42

48

52

58

46

wymeldowania na wieś

35

28

51

62

48

wymeldowania za granicę

0

6

3

0

1

saldo migracji

-15

-12

-7

-25

-18
Źródło: Dane GUS

PRZYROST NATURALNY
Przyrost naturalny na terenie Gminy Szamocin w analizowanym okresie w większości lat
przyjmował wartości dodatnie, co oznacza, że liczba urodzeń w tym okresie była wyższa niż
liczba zgonów. Wyjątkiem jest rok 2015, gdzie odnotowano ujemny przyrost naturalny.
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Tabela 7. Przyrost naturalny
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

Urodzenia żywe ogółem

79

67

65

78

72

mężczyźni

44

36

31

40

32

kobiety

35

31

34

38

40

Zgony ogółem

57

72

60

69

65

mężczyźni

27

38

34

45

39

kobiety

30

34

26

24

26

Przyrost naturalny ogółem

22

-5

5

9

7

mężczyźni

17

-2

-3

-5

-7

kobiety

5

-3

8

14

14
Źródło: Dane GUS

Wykres 3. Urodzenia żywe i zgony

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS

Pomimo utrzymującego się dodatniego przyrostu naturalnego, biorąc pod uwagę
wcześniejsze dane, zauważalne są negatywne tendencje w strukturze demograficznej
mieszkańców.
W ostatnich latach malała bowiem liczba najmłodszych mieszkańców Gminy, a rosła
liczebność osób w wieku poprodukcyjnym, co wiąże się ze starzeniem społeczeństwa.

3.1.3. Rynek pracy
Na terenie Gminy Szamocin na koniec 2016 roku działały 532 podmioty gospodarcze,
z czego 3,20% w sektorze publicznym, zaś 96,80% w sektorze prywatnym. Do 2015 r. liczba
podmiotów gospodarczych na obszarze Gminy systematycznie rosła, a następnie zmalała,
przy czym w porównaniu z 2012 rokiem, liczba podmiotów gospodarczych na koniec 2016
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roku była o 4,72% wyższa. Tendencję wzrostową liczby podmiotów odnotowano w sektorze
prywatnym, w którym liczba podmiotów gospodarczych w analizowanym okresie wzrosła
o 3,85% (głównie wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
W sektorze publicznym również nastąpił wzrost liczby podmiotów o 13,33% w stosunku do
roku 2012. Struktura gospodarcza na obszarze przedmiotowej jednostki samorządu
terytorialnego została przedstawiona w Tabeli 8.
Tabela 8. Podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Szamocin w latach 2012-2016
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

podmioty gospodarki narodowej
ogółem

508

517

531

544

532

sektor publiczny
ogółem

15

16

16

16

17

państwowe i samorządowe jednostki
prawa budżetowego

13

14

14

14

15

spółki handlowe

2

2

2

2

2

sektor prywatny
ogółem

493

501

515

525

512

osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą

419

421

428

438

422

spółki handlowe

13

16

18

19

20

spółki handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego

1

2

3

3

3

spółdzielnie

5

4

4

4

4

stowarzyszenia i organizacje
społeczne

15

16

16

16

16
Źródło: Dane GUS

W analizowanym okresie największy udział w sektorze prywatnym posiadały osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą (w 2016 roku stanowiły ponad 82,42% podmiotów
sektora prywatnego). Następnymi w kolejności pod względem liczebności były spółki
handlowe – 20 podmiotów oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne – 16 podmiotów
w 2016 roku. Na terenie Gminy na koniec 2016 roku funkcjonowały również 4 spółdzielnie
i 3 spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego.
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Wykres 4. Struktura działalności gospodarczej na terenie Gminy Szamocin w 2016 r. wg sekcji
PKD 2007 – sektor prywatny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS

Zgodnie

z

danymi

zaprezentowanymi

na

wykresie

4,

działalność

gospodarcza

zarejestrowana na terenie Gminy Szamocin w sektorze prywatnym koncentruje się głównie
na sekcji G (handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle) oraz sekcji F (budownictwo).
Legenda:
A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

B

Górnictwo i wydobywanie

C

Przetwórstwo przemysłowe

D

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

E

Dostawa Wody.; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

F

Budownictwo

G

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

H

Transport i gospodarka magazynowa

I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

J

Informacja i komunikacja

K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalności wspierająca

O

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

P

Edukacja

Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
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R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

S

Pozostała działalność usługowa

T

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i
świadczące usługi na własne potrzeby

U

Organizacje i zespoły eksterytorialne

3.1.4. Gospodarka mieszkaniowa
Według danych GUS w 2016 r. ogółem na terenie Gminy Szamocin znajdowało się 2 092
mieszkań o łącznej powierzchni 187 949 m2. Większość z nich znajdowało się na obszarach
miejskich – 58,94%.
Tabela 9. Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Szamocin
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

ogółem
mieszkania

2 043

2 059

2 064

2 075

2 092

izby

8 989

9 080

9 108

9 168

9 266

powierzchnia użytkowa mieszkań

180 724

183 291

184 230

185 619

187 949

w miastach
mieszkania

1 217

1 224

1 225

1 228

1 233

izby

5 432

5 473

5 480

5 498

5 530

powierzchnia użytkowa mieszkań

111 550

112 667

113 054

113 451

114 194

na wsi
mieszkania

826

835

839

847

859

izby

3 557

3 607

3 628

3 670

3 736

powierzchnia użytkowa mieszkań

69 174

70 624

71 176

72 168

73 755

Źródło: Dane GUS

Zadaniem

własnym

Gminy

jest

tworzenie

warunków

do

zaspokajania

potrzeb

mieszkaniowych swoim obywatelom. Zakres odpowiedzialności obejmuje przede wszystkim
zapewnienie lokali socjalnych mieszkańcom o niskich dochodach. Lokale socjalne służą
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osobom o niskich dochodach, nieposiadających tytułu
prawnego do lokalu oraz osób eksmitowanych na podstawie wyroku sądowego.
Zgodnie z informacjami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamocinie, na
terenie Gminy nie ma mieszkań socjalnych w dyspozycji MGOPS. Według Oceny zasobów
pomocy społecznej w 2016 r. Gmina posiadała 68 mieszkań komunalnych, a prognoza na
przyszłe lata zakłada spadek ich liczby.
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3.1.5. Służba zdrowia
Na terenie Gminy Szamocin opiekę medyczną dla mieszkańców zapewniają:
 Przychodnia Lekarzy Rodzinnych, w której przyjmuje 3 lekarzy,
 Przychodnia prywatna „Dr Kucner Gabinety Lekarskie” (neurologia, logopedia,
nefrologia, chirurgia, medycyna estetyczna, medycyna chorób wewnętrznych oraz
profesjonalna psychoterapia),
 Centrum Terapii Jąkania
Ponadto mieszkańcy mają dostęp do dwóch aptek.
Źródło: Dane z MGOPS w Szamocinie

3.1.6. Edukacja
Poniższa tabela przedstawia dane na temat liczby uczniów uczęszczających do
poszczególnych kategorii placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Gminy
Szamocin w latach 2012-2016.
Zgodnie z danymi GUS:


w 2016 roku łączna liczba uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie
omawianej jednostki samorządu terytorialnego oscylowała na poziomie 547,
co w porównaniu z rokiem bazowym daje wzrost o około 0,92%;



w przypadku gimnazjalistów, na przestrzeni pięciu analizowanych lat odnotowano
spadek ich liczby o około 17,89%;
Tabela 10. Liczba uczniów na terenie Gminy Szamocin

Wyszczególnienie
szkoły podstawowe
gimnazja

Jedn. miary
osoba

2012

2013

2014

2015

2016

542

535

603

620

547

380

366

364

341

312

Źródło: Dane GUS

Stosunek wszystkich osób uczących się na danym poziomie kształcenia do całej populacji
osób będących w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia, tzw.
współczynnik skolaryzacji (brutto) w okresie 2012 - 2016 przedstawia Tabela 11.
Tabela 11. Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego na
terenie Gminy Szamocin
Wyszczególnienie

Jedn. miary

2012

2013

2014

2015

2016

szkoły podstawowe

%

98,01

97,45

98,13

92,12

94,15

gimnazja

%

116,56

114,02

123,39

120,92

113,45

Źródło: Dane GUS
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We wszystkich z analizowanych latach, współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych
na terenie Gminy był niższy niż 100. Takie wartości wskaźnika wynikają z faktu, że do szkół
na terenie Gminy Szamocin uczęszczają dzieci i młodzież wyłącznie z terenu Gminy. Co
więcej, część dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szamocin uczęszcza do placówek
oświatowych na terenie innych Gmin. W przypadku gimnazjum, wskaźnik przedstawiał się
inaczej.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) proces
rekrutacji do gimnazjów został wstrzymany. Od 1 września 2017 r. rozpoczęło się
„wygaszanie” szkół gimnazjalnych. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie, z rocznika
2016/2017, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej trafili do klasy VII. Ostatni rocznik
objęty nauką w gimnazjach zakończy edukację gimnazjalną w roku szkolnym 2018/2019,
w związku z czym 1 września 2019 roku gimnazja zostaną zlikwidowane.
Poniższa tabela przedstawia placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy Szamocin.
Każda z niżej wymienionych placówek zapewnia dostęp do wykwalifikowanej kadry
opiekuńczo-wychowawczej oraz bogatą ofertę dydaktyczną.
Tabela 12. Gminne placówki oświatowe na terenie Gminy Szamocin
Nazwa szkoły i adres

Liczba
uczniów

Liczba klas

Liczba
komputerów

Liczba etatów
nauczycielskich

Szkoła Podstawowa im. M.
Konopnickiej w Szamocinie

612

30

96

64

Szkoła Podstawowa w Lipie
Górze im. W. Reymonta

163

10

42

25

Gminne Przedszkole
Publiczne w Szamocinie

243

10

10

19

Ośrodek Szkolenia i
Wychowania OHP w
Szamocinie wraz z
Niepubliczną Szkołą
Podstawową

64

3

13

13

Akademia Gzuba –
przedszkole niepubliczne w
Józefowicach

34

2

1

3

Źródło: Dane MGOPS w Szamocinie

Gmina Szamocin przystąpiła do konkursu „Maluch +” 2018 i uzyskała dofinansowanie na
utworzenie 15 miejsc w Klubie Malucha w Szamocinie. Całkowita kwota dofinansowania,
jaką uzyskała wynosi 305 264 zł. Klub Malucha rozpocznie działalność od września 2018 r.
i będzie znajdował się w nowym skrzydle przedszkola.
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3.1.7. Kultura i sport
Zadania z zakresu kultury na terenie Gminy Szamocin realizują następujące instytucje
i organizacje:
 Szamociński Ośrodek Kultury,
 Orkiestra Dęta Szamocińskiego Ośrodka Kultury,
 Sekcja dęta Szamocińskiego Osrodka Kultury,
 Chór im. I.J. Paderewskiego,
 Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego,
 Teatr Stacja Szamocin,
 Kabaret Pogodna Jesień,
 Teatr 44,
 Zespół Babie Lato,
 Zespół Ludowy Notecianie,
 Zespoły taneczne: IMPULS i ABC
 Chór Aniołów,
 Związek Harcerstwa Polskiego,
 Klub Sportowy Sokół,
 Drużyna Hokeja na Lodzie „Siekiera”,
 Koło Polskiego Związku Wędkarskiego,
 Ochotnicze Straże Pożarne w Lipa-Nowy Dwór, Lipiej Gorze, Heliodorowie,
Szamocinie, Laskowie.
Źródło: Dane MGOPS w Szamocinie

Placówki kultury i sportu, znajdujące się na terenie Gminy, mają za zadanie prowadzenie
działalności upowszechniającej kulturę, sport i rekreację. Odbywa się to poprzez
rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców, organizowanie imprez, zajęć
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, kształtowanie nawyków aktywnego uczestnictwa
w powyższych działaniach oraz udostępnianie bazy na działalność sportowo-rekreacyjną.
Główną instytucją kultury na terenie Gminy Szamocin jest Szamociński Ośrodek Kultury,
którego głównymi obszarami aktywności są: tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, tworzenie warunków dla rozwoju
folkloru, rękodzieła artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz
zainteresowań kulturalnych. Na dzień 31.12.2017 roku bazę ośrodka tworzą: Dom Kultury
w Szamocinie, Dom Kultury w Lipiej Górze, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamocin
z filią w Lipiej Górze, posiadając w swoich zbiorach 30 277 książek, wyposażona w czytelnie
internetowe w Szamocinie i Lipiej Górze oraz w komputery z dostępem do internetu we
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wszystkich oddziałach. Szamociński Ośrodek Kultury sprawuje merytoryczną opiekę nad ww.
zespołami

teatralnymi,

orkiestrą,

chórem,

współpracuje

z

parafiami,

szkołami

i przedszkolami, radami sołeckimi, a jego partnerami są m.in. stowarzyszenia, jednostki
OSP.
Źródło: https://szok-info.pl

3.1.8. Podmioty wsparcia społecznego
Placówką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Szamocin jest
Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie. MGOPS zatrudnia 10 osób.
Kadrę tworzą Kierownik, 3 starszych pracowników socjalnych, asystent rodziny, 3 opiekunki,
główna księgowa, kasjer.
Do obowiązków MGOPS w Szamocinie należy realizacja zadań z zakresu ustawy o pomocy
społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, prowadzenie spraw z zakresu
profilaktyki i przeciwdziałania uzaleznieniom.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej realizują następujące
zadania:
1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:
a) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej,
b) udzielania schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym,
c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego,
f)

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na
świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym
dochodu
i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

g) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
h) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej,
osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
i)

praca socjalna,
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j)

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,

k) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
l)

dożywianie dzieci,

m) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
n) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu,
o) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego,
p) sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej województwu, również
w

formie

dokumentu

elektronicznego,

z

zastosowaniem

systemu

teleinformatycznego,
q) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków
na wynagrodzenia pracowników,
r) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
s) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
t)

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. Zadania własne gminy:
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
b) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
c) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
d) podejmowanie

innych

zadań

z

zakresu

pomocy

społecznej

wynikających

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
e) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy
oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja
i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
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3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
a) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną,
c) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
d) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia,
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych także udzielanie schronienia posiłku
oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz

f)

zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody
na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
g) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
Zgodnie z art. 36 ustawy o pomocy społecznej, świadczeniami z pomocy społecznej są:
1) świadczenia pieniężne:


zasiłek stały,



zasiłek okresowy,



zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,



zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,



pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,



świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką
języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit.
c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,



wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez
sąd;

2) świadczenia niepieniężne:


praca socjalna,



bilet kredytowany,



składki na ubezpieczenie zdrowotne,



składki na ubezpieczenia społeczne,
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pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,



sprawienie pogrzebu,



poradnictwo specjalistyczne,



interwencja kryzysowa,



schronienie,



posiłek,



niezbędne ubranie,



usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz
w rodzinnych domach pomocy,



specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach
wsparcia,



mieszkanie chronione,



pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,



pomoc

w

uzyskaniu

odpowiednich

warunków

mieszkaniowych,

w

tym

w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na
zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.
W Ustawie o pomocy społecznej określone są zadania gminnego ośrodka pomocy
społecznej. W szczególności należy do nich zaliczyć pracę socjalną. Zgodnie z art. 45 jest
ona świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin i osób w ich środowisku
społecznym.
Praca socjalna prowadzona jest:


z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności
i samodzielności życiowej;



ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań
instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
Może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. Wykorzystuje się
w niej właściwe dla tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności
osoby i jej prawa do samostanowienia.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ona
osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia
im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej
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jest zapobieganie ww. sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
polega w szczególności na:


przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;



pracy socjalnej;



prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;



analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej;



realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;



rozwijaniu

nowych

form

pomocy

społecznej

i

samopomocy

w

ramach

zidentyfikowanych potrzeb.
W poniższej tabeli przedstawiona została charakterystyka pomocy przyznanej przez MGOPS
mieszkańcom GminySzamocin.
Tabela 13. Pomoc społeczna na terenie Gminy Szamocin – zadania własne Gminy
(stan na dzień 31.12.2017 r.)

Formy pomocy

Liczba osób,
którym
przyznano
świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób

Zasiłki stałe ogółem, w tym:

16

160

63 972

16

24

- przyznany dla osoby
samotnie gospodarującej

9

94

45 517

9

9

- pozostającej w rodzinie

7

66

18 455

7

15

Zasiłki okresowe ogółem

58

233

81 491

55

128

- w tym środki własne

-

-

17 040

-

-

Dotacja

-

-

64 451

-

-

Przyznane z powodu
bezrobocia

45

185

70 741

42

103

Przyznane z powodu
niepełnosprawności

11

36

6 356

11

20

Posiłek

120

17 431

45 744

61

267

- w tym dla dzieci

120

17 431

45 744

61

267

Usługi opiekuńcze ogółem

16

3 817

75 172

16

26

Inne zasiłki celowe i w
naturze ogółem

105

-

155 179

100

241

Praca socjalna

-

-

-

150

425
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Formy pomocy

Liczba osób,
którym
przyznano
świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób

Udzielenie schronienia

6

1 325

30 840

6

6

Skierowanie do domu
pomocy społecznej i
ponoszenie odpłatności za
pobyt mieszkańca Gminy w
tym domu

6

51

120 048

6

6

w rodzinach

Źródło: Dane MGOPS w Szamocinie

W Tabeli 14 przedstawiono dane dotyczące rodzaju i skali pomocy społecznej na terenie
Gminy, udzielonej przez MGOPS. Najliczniejszą grupę beneficjentów pomocy społecznej
oferowanej w 2017 roku stanowiły osoby dotknięte problemem bezrobocia – 284 osoby. Na
przestrzeni lat 2012 – 2017 liczba osób objętych pomocą społeczną z powodu bezrobocia
znacznie zmniejszyła się, tj. o 58,48%.
Drugim istotnym powodem udzielanego wsparcia było ubóstwo – 178 osób, trzecim
długotrwała lub ciężka choroba – 142 osoby, a czwartym niepełnosprawność – 122 osoby.
Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej mogą korzystać zarówno z pomocy
finansowej, jak i rzeczowej.
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Tabela 14. Liczba beneficjentów pomocy społecznej oferowanej przez MGOPS w Szamocinie
Liczba osób w tych rodzinach

Liczba rodzin

Powód trudnej sytuacji
życiowej

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ubóstwo

189

187

148

110

95

67

666

663

474

366

262

178

Sieroctwo

0

0

0

1

0

0

0

0

0

4

0

0

Bezdomność

4

7

4

5

9

9

8

12

9

7

11

11

Potrzeba ochrony
macierzyństwa lub
wielodzietności

30

35

31

28

23

19

163

193

161

147

116

96

Bezrobocie

191

202

167

142

113

92

684

729

567

488

361

284

Niepełnosprawność

66

76

65

61

64

54

173

210

166

146

159

122

Długotrwała lub ciężka choroba

60

73

60

50

56

62

167

198

163

118

129

142

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzeniu gospodarstwa
domowego, w tym:

42

47

41

39

29

21

207

219

173

164

122

94

- rodziny niepełne

22

25

25

26

16

11

89

93

88

84

57

42

- rodziny wielodzietne

19

21

12

15

12

10

120

128

71

84

66

54

Alkoholizm

34

29

27

22

20

16

89

74

72

55

47

30

Narkomania

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

0

Trudności w przystosowaniu się
do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego

7

2

5

3

6

1

9

3

5

5

9

1

Przemoc w rodzinie

1

2

0

0

0

0

5

7

0

0

0

0

Zdarzenie losowe i sytuacja
kryzysowa

0

3

0

0

2

1

0

12

0

0

8

4

Źródło: Dane MGOSP w Szamocinie
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Na terenie Gminy funkjonuje 6 świetlic środowiskowych (Jaktorowo, Nałęcza, Lipia Góra,
Swoboda, Lipa, Borowo). Do ich zadań należy:
 Prowadzenie

zajęć

dla

uczestników

grup

środowiskowo-terapeutycznych

skupiających dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i z występującym
uzależnieniem od alkoholu, przeciwdziałających marginalizacji i degradacji społecznej
rodziny.
 Organizowanie zabaw, gier o charakterze edukacyjnym, rozwojowym, sportowym ze
szczególnym uwzględnieniem profilaktyki prozdrowotnej.
 Prowadzenie imprez okolicznościowych z udziałem dzieci i ich rodziców, mających na
celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny.
 Ukazywanie prospołecznych postaw zachowania, nauka funkcjonowania w grupie,
nauka pozytywnego stosunku do otoczenia, zapewnienie potrzeb emocjonalnych
dzieci, przełamywanie postaw destrukcyjnych, pomoc w budowaniu pozytywnego
obrazu siebie na bazie zajęć integracyjnych, komunikacyjnych, asertywnych.
 Pomoc w nauce i zapewnienie podwieczorku w związku z prowadzonymi zajęciami
rozwojowo – edukacyjnymi.
 Pomoc w nauce dzieciom w indywidualnych przypadkach w sytuacjach kryzysu
w rodzinach tych dzieci.
 Wspieranie rodzin i ich integracja poprzez prowadzoną pracę z rodziną, stosowaną
pomoc w opiece i wychowaniu z uwzględnieniem zasobów własnych i źródeł
wsparcia zewnętrznego.
Ponadto na terenie Gminy Szamocin prowadzony jest dom dziecka (placówka prowadzona
jest przez powiat chodzieski).

3.1.9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Bardzo ważną rolę w zakresie integracji i włączenia społecznego pełnią organizacje
pozarządowe.
Na terenie Gminy działa Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne „Stacja
Szamocin”.
Do głównych zadań Stowarzyszenia należy prowadzenie i upowszechnianie działalności
teatralnej, edukacyjnej i społecznej w ramach powołanego Ośrodka Edukacyjno Teatralnego, badanie i dokumentowanie obszarów kultury i tradycji oraz skupianie twórców,
wykonawców i animatorów teatru zawodowego i amatorskiego. Stowarzyszenie udziela
pomocy teatrom amatorskim, grupom twórczym i artystom indywidualnym. Prowadzi
Wielopokoleniowy Teatr ,,Stacja Szamocin", którego zespól stanowią głównie amatorzy -
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mieszkańcy Szamocina i okolic. W teatrze grają dorośli i dzieci. Stowarzyszenie organizuje
warsztaty teatralne i plenery plastyczne.
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/organizacja/PL0010000900

Na terenie Gminy zlokalizowane jest także Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Gminny
w Szamocinie, działają Koło Niepełnosprawnych Ruchowo w Szamocinie, Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Pile (Odzdział Rejonowy Chodzież
zrzesza 2 koła: Szamocin, Margonin).

3.2. Problemy społeczne występujące na terenie Gminy Szamocin
3.2.1. Bezrobocie
Występowanie bezrobocia jest jednym
i gospodarczych.

Jego

następstwem

z najtrudniejszych problemów społecznych

jest

pogorszenie

standardu

życia,

problemy

z zagospodarowaniem wolnego czasu, izolacja społeczna.
Mieszkańcy Gminy Szamocin znajdują zatrudnienie głównie w podmiotach gospodarczych
zlokalizowanych na terenie Gminy oraz w pobliskich miejscowościach. Jednak oferowana na
rynku pracy liczba miejsc oraz rodzaj pracy nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w liczbie
osób poszukujących pracy. Spowodowane to jest faktem, iż kierunki kształcenia
są nieadekwatne do aktualnych potrzeb rynku pracy, co skutkuje trudnościami w znalezieniu
pracy. Duże znaczenie ma również niechęć części osób bezrobotnych do podjęcia pracy.
W kontekście bezrobocia warto również zwrócić uwagę na fakt dziedziczenia bezrobocia.
Bezrobotni rodzice nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiedniego wykształcenia. Na
dodatek często przekazują im własny wzorzec zachowania: bezradność, poczucie
niemożności zmienienia swojego życia i pesymizm. W takiej sytuacji status bezrobotnego
zaczyna być traktowany jako jedyne korzystne rozwiązanie. Następuje przenoszenie
i umacnianie negatywnych wzorów - bierności. Dlatego też ważne jest uruchomienie
programów mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu rodzinnemu poprzez uaktywnienie
członków rodzin oraz zapobieganie dziedziczeniu bezrobocia. Ponieważ większość członków
tych rodzin to najczęściej osoby o niskim poziomie wykształcenia i słabej aktywności,
konieczne są spotkania i zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, w wybranych
przypadkach szkolenia i przekwalifikowania.
W tabeli 15 zostały przedstawione szczegółowe dane dotyczące liczby bezrobotnych na
terenie Gminy Szamocin.
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Tabela 15. Liczba bezrobotnych na terenie Gminy Szamocin w latach 2012-2017
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba osób bezrobotnych
OGÓŁEM:
w tym:

642

586

526

461

459

323

- kobiet

348

317

318

286

271

212

- mężczyzn

294

269

208

175

188

111

Liczba osób bezrobotnych z
prawem do zasiłku

93

51

65

52

76

40

Liczba bezrobotnych absolwentów

47

33

25

25

26

13

Liczba osób bezrobotnych
niepełnosprawnych

23

30

24

19

21

15

Liczba osób bezrobotnych wg
wieku:
- bezrobotni do 25 roku życia

158

129

91

95

75

44

- bezrobotni od 26 do 50 roku
życia

362

347

328

251

270

189

- bezrobotni powyżej 51 roku
życia

122

110

107

115

114

90

Liczba osób bezrobotnych wg
czasu pozostawania bez pracy:
- bezrobotni do 1 miesiąca

29

32

51

52

41

27

- bezrobotni od 1 do 12
miesięcy

359

297

217

182

208

118

- bezrobotni od 12 do 24
miesięcy

132

118

104

82

71

67

- bezrobotni powyżej 24
miesięcy

122

139

154

145

139

111

Liczba osób bezrobotnych wg
wykształcenia:
- wykształcenie gimnazjalne
podstawowe i poniżej

170

177

145

139

116

76

- wykształcenie zasadnicze
zawodowe

269

244

219

178

199

134

- wykształcenie średnie

172

138

134

120

126

95

- wykształcenie wyższe

31

27

28

24

18

18

Źródło: Dane MGOS w Szamocinie

Analizując strukturę bezrobocia na terenie Gminy należy zauważyć, że:


wśród

osób

bezrobotnych

przeważały

kobiety,

które

stanowiły

65,63%

osób

bezrobotnych na koniec 2017 roku. Należy jednak zaznaczyć, że na przestrzeni lat 2012
- 2017 ich liczba spadła o 39,08%;
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liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2017 r. wynosiła 40 i w stosunku do
roku 2012 spadła o 56,99%, ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych w 2017 r. wyniósł
12,39%;



w analizowanym okresie zmniejszyła się liczba bezrobotnych absolwentów o 72,34%,
oraz liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych (o 34,78%);



ze względu na wiek osób bezrobotnych: na koniec 2017 roku najliczniejszą grupę
stanowiły osoby od 26 do 50 roku życia – ich udział wyniósł 58,51%, analizując zmiany
na przestrzeni lat 2012 - 2017 zauważamy, że liczba tych osób spadła o 47,66%;



w przypadku czasu pozostawania bez pracy, w 2017 r. najliczniejszą grupę stanowiły
osoby pozostające bez pracy od 1 do 12 miesięcy, niewiele mniej liczną grupą wśród
bezrobotnych były osoby, które nie były zatrudnione więcej niż 24 miesiące;



pod względem wykształcenia wśród osób bezrobotnych w 2017 r. największy udział
miała grupa osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (41,49% ogółu
bezrobotnych). Najmniej liczną grupą byli bezrobotni z wykształceniem wyższym.

Osoby bezrobotne należą do najliczniejszej grupy beneficjentów pomocy społecznej MGOPS
w

W

Szamocinie.

ramach

działań

wspomagających

osoby

bezrobotne,

MGOPS

współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Chodzieży. W ramach projektu MGOPS
„Nowe umiejętności – nowe możliwości” w latach 2008 – 2013 w projekcie udział wzięły 72
osoby. Wsparcie polegało na przeprowadzeniu kursów zawodowych i komputerowych, dzięki
którym osoby bezrobotne mogły zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Ponadto
beneficjenci mogli skorzystać z doradcy zawodowego oraz pomocy psychologa.

3.2.2. Ubóstwo
Ubóstwo definiuje się na podstawie tzw. kryterium dochodowego. Ośrodek Pomocy
Społecznej jest zobowiązany do pomocy osobom i rodzinom, których miesięczny dochód nie
przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej na podstawie kryterium
dochodowego.

Wśród

powodów

ubóstwa

wyróżniamy

między

innymi

bezrobocie,

uzależnienia i niechęć do podejmowania stałej pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej
zobowiązany jest udzielić wsparcia osobom żyjącym na poziomie minimum socjalnego.
Zgodnie z danymi MGOPS w Szamocinie ubóstwo stanowi drugi, zaraz po bezrobociu,
najczęstrzy powód objęcia pomocą społeczną.
Tabela 16. Liczba beneficjentów objętych pomocą MGOPS w Szamocinie z powodu ubóstwa
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba rodzin

189

187

148

110

95

67

Liczba osób w tych rodzinach

666

663

474

366

262

178
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W latach 2012-2017 liczba rodzin objętych pomocą MGOPS w Szamocinie spadła z 189 do
67 (spadek o 64,55%).

3.2.3. Problemy osób z niepełnosprawnością oraz długotrwale lub ciężko
chorych
Niepełnosprawność jest jednym z poważniejszych problemów współczesnego świata, który
wiąże się z obniżeniem sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych.
Osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi często są zagrożone wykluczeniem z życia społecznego.
Borykają się na co dzień z wieloma barierami, w tym zarówno społecznymi, jak
i architektonicznymi i komunikacyjnymi poprzez niedostosowanie infrastruktury do ich
potrzeb. Problemy osób niepełnosporawnych to często trudności ze znalezieniem pracy,
utrudniony dostęp do leczenia i rehabilitacji oraz izolacja społeczna.
Na terenie Gminy Szamocin na przestrzeni lat 2012-2017 liczba rodzin objętych pomocą
z powodu niepełnosporawności wahała się, przy czym ostatecznie w 2017 r. odnotowano
spadek o 18,18%. W przypadku osób w takich rodzinach, ich liczba zmalała natomiast
o 29,48%. Także liczba osób korzystających z pomocy społecznej w wyniku długotrwałej lub
ciężkiej choroby ulegała wahaniom w analizowanym okresie i pomimo, iż liczba rodzin
będących z tego tytułu beneficjentami MGOPS wzrosła o 2, to liczba osób w takich rodzinach
zmalała – od 2012 r. odnotowano spadek o 14,97%.
Tabela 17. Liczba beneficnejntów objętych pomocą MGOPS w Szamocinie niepełnosprawności
oraz długotrwałęj lub ciężkiej choroby
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Niepełnosprawność
Liczba rodzin

66

76

65

61

64

54

Liczba osób w tych
rodzinach

173

210

166

146

159

122

Długotrwała lub ciężka choroba
Liczba rodzin

60

73

60

50

56

62

Liczba osób w tych
rodzinach

167

198

163

118

129

142

Źródło: Dane MGOPS w Szamocinie

Osoby niepełnosprawne funkcjonują inaczej i potrzebują pomocy ze strony społeczeństwa,
jak i instytucji publicznych. Najmłosi mieszkańcy Gminy Szamocin borykający się
z przedmiotowym problemem, mogą liczyć na wsparcie ze strony Koła Przyjaciół Dzieci
Niepełnosprawnych. Dzieci i młodzież niepełnosprawna mogą korzystać z rehabilitacji
w

ramach

Koła

Dzieci

Niepełnosprawnych

przy
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w Szamocinie, która odbywa się w sali rehabilitacyjnej zlokalizowanej w Zespole Szkół
w Szamocinie i prowadzona jest przez rehabilitanta terapii ruchowej.
MGOPS w Szamocinie prowadzi bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla
mieszkańców Gminy – sprzęt pozyskiwany jest z prowadzonej współpracy z partnerską
Gminą Grasberg w Niemczech. Dzięki temu do 2017 r. niepełnosprawni mieszkańcy Gminy
Szamocin korzystali z następującego sprzętu:
 siedzisko kąpielowe

12 osób,

 kule

86 osób,

 wózki inwalidzkie

68 osób,

 toalety

34 osoby,

 balkoniki

123 osoby,

 laski

8 osób,

 łóżka

20 osób,

 stolik na łóżko

1 osoba,

 wózek akumulatorowy

2 osoby.

W 2017 r. kontynuowano także przewozy osób niepełnosprawnych, dzieci oraz dorosłych,
samochodem typu BUS przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Działania
te współfinansowane były środkami PFRON z udziałem środków własnych Gminy. Celem
dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza terenem Gminy Szamocin
jest podniesienie jakości ich życia w sferze ruchowej, psychicznej oraz społecznej.
Prowadzono dowozy 7 dzieci niepełnosprawnych do następujących placówek oświatowych
znajdujących się poza terenem Gminy, tj. do:
 Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży – 4 uczniów, z tego: 1 dziecko dwa
w tygodniu i 3 dzieci pięć razy w tygodniu,
 Przedszkola Integracyjnego w Chodzieży – 2 dzieci pięć dni w tygodniu,
 Szkoły Specjalnej w Ratajach – 1 osoba pięć dni w tygodniu.
W

tabeli

poniżej

przedstawiono

wysokość

kosztów

poniesionych

na

rzecz

niepełnosprawnych dzieci w 2017 r.
Tabela 18. Wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych
Wyszczególnienie

Wartość (zł)

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

23 992,80

Koszt rehabilitacji prowadzonej w Zespole Szkół w Szamocinie

24 900,00

Wydatki na wychowanków przedszkola z orzeczeniem o niepełnosprawności

18 479,78

Wydatki na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w szkołach

258 254,54
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Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2017 r. zrealizowano w stosunku do
mieszkańców Gminy Szamocin dotkniętych niepełnosprawnością następujące świadczenia:
 zasiłek pielęgnacyjny – 3 052 świadczenia (255 osób)
 świadczenie pielęgnacyjne nad dziećmi – 364 świadczenia (31 osób)
 świadczenie opiekuńcze na dorosłą osobą niepełnosprawną – 275 świadczeń (23
osoby)
 dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu niepełnosprawności – 633 świadczenia (63
osoby)
Ponadto na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w ramach programu
Rodzina 500+ w stosunku do rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne przy
uwzględnieniu podwyższonego kryterium dochodowego wsparciem objęto 49 rodzin. Na
podstawie ustawy „Za życiem” wypłacono 1 osobie jednorazowe świadczenie w wysokości
4 000,00 zł.
Istotnym problemem dla osób borykających się z niepełnosprawnością są restrykcyjne
kryteria dochodowe, które decydują o tym, czy osoba niepełnosprawna otrzyma odpowiednią
pomoc finansową i materialną, czy też nie. Należy bowiem pamiętać, że niepełnosprawność
w rodzinie bardzo nadwyrężą domowy budżet, a oferta publicznej i prywatnej służby zdrowia
oraz innych podmiotów w zakresie terapii i rehabilitacji jest niewystarczająca. W związku
z tym, osoby niepełnosprawne i ich rodziny są zmuszone korzystać z kosztownych usług
świadczonych przez prywatne podmioty. Pogorszenie sytuacji finansowej wynika również
z rezygnacji z pracy w celu opieki nad niepełnosprawną osobą. Nierzadko mają również
miejsce problemy z powrotem na rynek pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej i trudności
w znalezieniu opieki nad taką osobą na czas pracy zawodowej.
Warto także podkreślić, że niepełnosprawność w rodzinie nie tylko wpływa na sytuację
finansową, ale także na inne sfery życia rodziny. Częstymi problemami, które pojawiają się
są: wyczerpanie, wypalenie, depresja, kryzysy małżeńskie (odchodzenie partnerów, z reguły
mężczyzn od rodziny).
Samorząd gminny ma ograniczone możliwości działania w tym zakresie, jednak
w przyszłości należy podejmować działania, które przyczynią się do poprawy jakości życia
osób niepełnosprawnych.
3.2.4. Problemy osób starszych
Starość i starzenie się to pojęcia, które nie zostały jeszcze jednoznacznie zdefiniowane,
zarówno przez nauki biologiczne, jak i społeczne. Pierwsze z tych pojęć traktowane jest jako
zjawisko, faza życiowa, drugie natomiast jest procesem.
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Za podstawowe cechy starości uważa się: znaczny spadek zdolności adaptacyjnych
człowieka w wymiarze biologicznym, psychospołecznym, postępujące ograniczenie ruchowe
i samodzielności życiowej, stopniowe nasilenie się zależności od otoczenia.
Najważniejszymi problemami osób starszych są: samotność, choroba, inwalidztwo, życie
w ubóstwie

i

poczucie

nieprzydatności.

Wszechobecny

„kult

młodości”

prowadzi

do marginalizacji osób starszych jako zbiorowości i stopniowego eliminowania ich
z aktywnego życia zawodowego i społecznego. Zmiany społeczne, które zaszły w ostatnich
latach: osłabienie więzi rodzinnych i brak zainteresowania rodziny losami osób starszych
oraz osłabienie więzi sąsiedzkich – większość ludzi nie zna swoich sąsiadów lub nie
utrzymuje z nimi bliższych kontaktów, prowadzą do wykluczenia i wzrostu zjawiska
osamotnienia osób starszych.
Według

danych

epidemiologicznych,

ok.

95%

Polaków

starzeje

się

w

sposób

niefizjologiczny, wraz z wiekiem pojawia się niedołężność, niedowidzenie, głuchota,
otępienie, niesprawność ruchowa.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) za początek starości uznaje 60 rok życia. Wyróżnia
trzy zasadnicze etapy starości:
 60 – 75 r. ż. – wiek podeszły (tzw. wczesna starość);
 75 – 90 r. ż. – wiek starczy (tzw. późna starość);
 90 r. ż. i powyżej – wiek sędziwy (tzw. długowieczność).
Z danych GUS wynika, że w roku 2016 na terenie Gminy Szamocin mieszkało
1 482 osób starszych, z czego większość – około 57,15% stanowiły kobiety.
Tabela 19. Osoby starsze na terenie Gminy Szamocin w 2016 r.
Grupa wiekowa

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

60-64 lata

462

217

245

65-69 lat

397

193

204

70-74 lata

243

104

139

75-79 lat

151

50

101

80-84 lata

126

50

76

Powyżej 85

103

21

82

Razem

1 482

635

847
Źródło: Dane GUS

Na terenie Szamocina działa Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Głównymi
celami działania Związku jest poprawienie warunków socjalno – bytowych emerytów,
rencistów i inwalidów oraz uczestnictwa w życiu społecznym poprzez współdziałanie
z organami władzy i administracji publicznej i samorządowej, organizowanie życia
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kulturalnego emerytów rencistów i inwalidów, reprezentowania interesów osób starszych
wobec organów władzy i administracji publicznej oraz popularyzowania ich problemów wśród
społeczeństwa, jak również organizowanie spotkań integracyjnych wypoczynkowych
sprzyjających zdrowiu i dobremu samopoczuciu członków Związku.
WYKLUCZENIE CYFROWE
Pojęcie wykluczenia cyfrowego odnosi się do różnic pomiędzy osobami, które mają regularny
dostęp do technologii cyfrowych i informacyjnych, i potrafią efektywnie z niego korzystać,
a tymi, którzy tego dostępu nie posiadają (lub nie potrafią z niego skorzystać). Problem
wykluczenia cyfrowego może mieć dwa źródła:
 brak możliwości korzystania z odpowiedniego sprzętu i oprogramowania
(tzw. bariery twarde);
 brak wiedzy i umiejętności (tzw. bariery miękkie).
Należy zaznaczyć, że korzystanie z Internetu jest mocno związane z wiekiem – im osoby
starsze, tym rzadziej korzystają z Internetu. Wzrost liczby osób starszych (starzenie się
społeczeństwa) powoduje nasilenie się zjawiska wykluczenia cyfrowego, spowodowanego
barierami psychologicznymi – brakiem wiedzy i umiejętności. Kluczowe znaczenie dla
wykluczenia cyfrowego, uwarunkowanego powodami miękkimi mają także: brak potrzeby,
motywacji i kompetencji. Szczególnie dużą skalę tego zjawiska obserwuje się w niektórych
grupach społeczno – ekonomicznych takich jak: emeryci, rolnicy, renciści, gdzie odsetek
użytkowników Internetu jest bardzo niski.
W nawiązaniu do wyżej przedstawionych problemów, kluczowe jest stymulowanie potrzeb,
wzbudzanie motywacji i rozwijanie kompetencji korzystania z Internetu. Ponadto, należy
komunikować korzyści związane z korzystaniem z Internetu i pokazywać konkretne
zastosowania w kontekście sytuacji dobrze znanych osobom niekorzystającym.
Przy formułowaniu zadań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, należy
zwrócić szczególną uwagę na określone grupy: osoby starsze, nieaktywne zawodowo, mniej
zamożne, gorzej wykształcone – do tych grup powinny trafiać działania związane z cyfrowym
włączeniem. Duże znaczenie dla e-integracji ma także zwiększenie dostępności serwisów
internetowych oraz programy szkoleniowe.

3.2.5. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego
Rodzina jest społecznością powołaną do wzbudzania i rozwoju życia jednostkowego,
a jednocześnie jest podstawą życia społecznego, ponieważ dostarcza społeczeństwu
nowych członków i najpełniej kształtuje człowieka. Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze
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naturalne środowisko, w którym otoczone jest opieką i ma możliwość zaspokajania swoich
potrzeb.
W prawidłowo funkcjonującej rodzinie, w systemie cenionych wartości, na pierwszy plan
wysuwane jest szczęście i dobro dziecka, które daje równocześnie szczęście rodzicielskie
i małżeńskie.
Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny może zagrażać szereg czynników, wśród których
istotną rolę odgrywają dysfunkcje społeczne. Problemy występujące w takiej rodzinie często
są złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Dysfunkcje takie, jak alkoholizm,
narkomania, przemoc, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
stanowią główne problemy dezorganizujące życie rodzin, którym często towarzyszy problem
długotrwałego bezrobocia czy ubóstwa. W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na
problem dziedziczenia postaw społecznych w rodzinie. Ww. kwestie są najczęściej
przyczyną niedostosowania społecznego dzieci. Dokonujące się zmiany, postęp, szybsze
tempo życia, niosące za sobą wiele pozytywnych skutków, często pogłębiają wiele
negatywnych zjawisk takich, jak: bezrobocie, uzależnienia, przestępczość (które są
niejednokrotnie przyczynami rozpadu rodziny), a także prowadzą do problemu braku
integracji i rozwoju przestrzeni sąsiedzkiej.
W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role
wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają
się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi, moralnymi oraz oczekiwaniami
społecznymi. Dlatego, jeśli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje
i służby zobligowane do wspierania rodziny, zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz
określonych działań. Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny problemowej,
należy doceniać i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej
i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować i wyręczać rodzinę
w wypełnianiu jej roli, należy ją przede wszystkim wspierać i wspomagać, aby przywrócić jej
prawidłowe funkcjonowanie.
Stosowane rozwiązania powinny opierać się na współpracy różnych podmiotów wsparcia
społecznego po to, by udzielona pomoc była kompleksowa i dawała jak największe
prawdopodobieństwo rozwiązania problemów rodzin dysfunkcyjnych. W tych działaniach
należy uwzględnić nie tylko wsparcie finansowe, ale również pomoc psychologów,
asystentów rodziny, pedagogów szkolnych, pracowników przychodni medycznych czy policji,
którzy pomogą walczyć z trudnościami i rozwijać umiejętności opiekuńczo-wychowawcze
rodzin. Ważna jest również integracja rodzin, zapewnienie im możliwości wspólnego
spędzania czasu i budowania więzi rodzinnych.
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Z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych rodziny mogą liczyć na
wsparcie ze wstrony MGOPS. W poniższej tabeli przedstawione zostały dane nt. liczby
rodzin i osób w rodzinach, które korzystały z pomocy społecznej w wyniku bezradności
w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Tabela 20. Beneficjenci pomocy społecznej z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego na terenie Gminy Szamocin w latach
2012-2017
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

42

47

41

39

29

21

Rodziny
niepełne

22

25

25

26

16

11

Rodziny
wielodzietne

19

21

12

15

12

10

Liczba rodzin
Bezradność
w sprawach
opiekuńczowychowawczych
i prowadzeniu
gospodarstwa
domowego

Razem

w tym:

Liczba osób w rodzinach
Bezradność
w sprawach
opiekuńczowychowawczych
i prowadzeniu
gospodarstwa
domowego

Razem

w tym:

207

219

173

164

122

94

Rodziny
niepełne

89

93

88

84

57

42

Rodziny
wielodzietne

120

128

71

84

66

54

Źródło: Dane MGOPS w Szamocinie.

Na przestrzeni lat 2012-2017 liczba rodzin, która objęta była pomocą z powodu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych z roku na rok malała (odnotowano spadek
o 50%). W konsekwencji, spadła również liczba osób objętych wsparciem MGOPS z tego
tytułu (spadek o niecałe 55%).
Na terenie Gminy znajdują się rodziny, które MGOPS obejmuje również wsparciem ze
względu na potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.
Tabela 21. Wsparcie kierowane ze względu na potrzebę ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności na trenie Gminy Szamocin w latach 2012-2017
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba rodzin

30

35

31

28

23

19

Liczba osób w tych
rodzinach

163

193

161

147

116

96

Źródło: Dane MGOS w Szamocinie

Liczba rodzin, a co za tym idzie liczba osób w tych rodzinach, gdzie istniała potrzeba
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności na terenie Gminy Szamocin w latach 2012-2017
spadała.
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Gmina Szamocin realizuje program pomocy rodzinie w oparciu o zapisy ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.);
Do zadań własnych Gminy należy:


tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,



tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych przez:
o

zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta
rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

o

organizowanie

szkoleń

i

tworzenie

warunków

do

działania

rodzin

wspierających,
o

prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc
dla dzieci.



finansowanie:
o

kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,

o

podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

o

kosztów związanych z udzielaniem pomocy ponoszonych przez rodziny
wspierające.



współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce

opiekuńczo-wychowawczej,

regionalnej

placówce

opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,


prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej

trudności

w

wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo-wychowawczej,

zamieszkałego na terenie gminy.
W świetle założeń ustawy, pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter
interdyscyplinarny i być udzielana przez właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego
lokalnego systemu. Ważne jest, by działania i decyzje względem rodziny były podejmowane
przy współpracy wyspecjalizowanych instytucji (pomoc społeczna, szkoła, sąd, policja,
służba zdrowia, organizacje społeczne, kościół).
Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
zapewnione zostaje wsparcie i pomoc. Nadzorem asystenta rodziny w 2017 roku objętych
było 15 rodzin (z tego 5 rodzin z miasta i 10 ze wsi), w których wychowywało się 38 dzieci.
W dwóch rodzinach zakończono asystenturę. W jednej rodzinie zrealizowano plan pomocy,
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a rodzina osiągnęła stan możliwości samodzielnego funkcjonowania. Druga rodzina
wyprowadziła się do innej gminy.
Źródło: Dane MGOS w Szamocinie

W 2016 r. w celu udzielenia wsparcia rodzicom w wychowaniu dzieci, powstał Program
Rodzina 500 plus, który pomaga pokrywać wydatki związane z wychowaniem dzieci.
Warunki i zasady Programu Rodzina 500 plus zostały określone w ustawie z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze mogą
otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Wsparcie udzielane jest
rodzinom z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci, które mogą otrzymać 500 zł na drugie
i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę
wsparcie otrzymuje rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1 200 zł netto.
Źródło: https://www.mpips.gov.pl/

3.2.6. Uzależnienia
Uzależnienie to odczuwalny przez jednostkę nacisk zażywania określonych środków
(naturalnych bądź sztucznych), które mogą wywoływać skutki niebezpieczne dla zdrowia
lub życia.
Przyczyny uzależnień mogą być:


biopsychiczne – zaburzenia emocjonalne i związana z nimi podatność na
uzależnienia, zaburzony rozwój osobowości, nadpobudliwość psychiczna, brak
odporności na stres, choroby somatyczne i psychiczne, nerwice, uszkodzenia mózgu,
podatność na uzależnienia, zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego;



psychospołeczne – zaburzone oddziaływanie środowiska rodzinnego i szkolnowychowawczego, czego przyczyną jest brak lub niedostateczne zaspokojenie
określonych potrzeb jednostki, różnorodne niepowodzenia

w życiu

(w sferze

zawodowej lub osobistej), co może być przyczyną wycofania się jednostki w świat
iluzji – w ten sposób jednostka chce uciec przed sytuacją życiową, która jest dla niej
stresująca, bolesna i której nie akceptuje;


kulturowe – określona moda, potrzeba odniesienia sukcesu, zbyt mała ilość rozrywek,
brak atrakcyjnych zajęć, ogólna dostępność środków odurzających, sprzeciw wobec
obowiązujących i społecznie akceptowanych systemów norm i wartości, chęć
zaspokojenia określonych potrzeb, brak celów i perspektyw.

Najczęściej występującymi uzależnieniami jest alkoholizm i narkomania. Nadużywanie
alkoholu, sięganie po narkotyki jest istornym problemem społecznym, który często prowadzi
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do wzrostu przestępczości i przemocy w rodzinie, ale także do innych zakłóceń życia
rodzinnego. Efektem tego uzależnienia może być także izolacja społeczna, problemy
finansowe i problemy z prawem. Problem ten dotyka coraz większą grupę ludzi, również
młodzież i dzieci w wieku szkolnym. Przeciwdziałanie temu zjawisku musi opierać się na
długofalowych i wielokierunkowych działaniach.
Problemem na większą skalę na terenie Gminy Szamocin jest alkoholizm. Należy jednak
zauważyć, że od 2012 r. liczba beneficjentów MGOPS w Szamocinie objętych pomocą
z powodu alkoholizmu zmalała – w 2017 r. odnotowano spadek liczby rodzin objętych
wsparciem o 52,94%.
Biorąc pod uwagę narkomanię, odnotowano 1 rodzinę w 2016 r., która była beneficjentem
MGOPS z tego tytułu. Wsparciem objętych zostało 3 członków rodziny.
Tabela 22. Liczba beneficjentów korzystających z pomocy MGOPS w Szamocinie z powodu
uzależnień od alkoholu i narkotyków
Wyszczególnienie

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Alkoholizm
Liczba rodzin

34

29

27

22

20

16

Liczba osób w tych
rodzinach

89

74

72

55

47

30

Narkomania
Liczba rodzin

0

0

0

0

1

0

Liczba osób w tych
rodzinach

0

0

0

0

3

0

Źródło: Dane MGOPS w Szamocinie

Na terenie Gminy Szamocin realizatorami działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień są następujące jednostki:
 Punkt Konsultacyjny,
 Grupa Samopomocowa AA „Szansa”.
Pomocy udziela także:
 Dzienny Ośrodek Leczenia Uzależnień w Chodzieży,
 Poradnia Leczenia Uzależnień w Chodzieży.
Osoby uzależnione kierowane są na terapię w Złotowie, Gnieźnie, Piecewie i Charcicach.
Ważną rolę odgrywa także współpraca z Sądem Rodzinnym i kuratorami oraz asystent
rodziny.
Na terenie Gminy co roku przyjmowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach
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których udzielana jest pomoc terapeutyczna i psychologiczna osobom uzuależnionym.
Planowanie i realizacja zadań w obszarze rozwiązywania problemów uzależnień,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobieganie innym zagrożeniom społecznym
wymaga

wyznaczenia

celu.

Celem

działań

zawartych

w

Programie

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. było m.in. zwiększenie dostępności
terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych członków rodzin, zapobieganie skutkom
spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież, promocja zdrowego stylu życia poprzez zajęcia
rekreacyjne i sportowe będące alternatywną formą spędzania czasu wolnego przez dzieci
i ich rodziców, prowadzenie edukacji publicznej o różnym charakterze, a także wspieranie
środowisk wzajemnej pomocy. Realizowana profilaktyka i promocja zdrowia zgodnie z celami
programu zmierzała do podniesienia jakości życia w społeczności lokalnej.
Zgodnie z założeniami Programu np. w Zespole Szkół w Lipiej Górze przeprowadzono m.in.:
 szkolenie dla nauczycieli pt. "Środki psychoaktywne (narkotyki, dopalacze, napoje
energetyzujące). Zagrożenia ze strony sekt"
 warsztaty dla klas I - III

gimnazjum i klasy VI szkoły podstawowej pt. "Stop

używkom, chcę być bezpieczny".
Organizowane są także wypoczynki letnie i półkolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin
objętych wsparciem z powodu uzależnień, a także finansowane są alternatywne formy
spędzania czasu wolnego o charakterze rekreacyjnycm, np. wyjazdy dzieci do muzeum
w Śmiłowie, do Gniezna, do kina, letnie wyjazdy do miejscowości nadmorskich (Mielno,
Ustka, Kołobrzeg, Ustronie Morskie).
Tabela 23. Dane dotyczące uzależnień na terenie GminySzamocin w latach 2012-2017
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba udzielonych porad
psychologicznych

35

30

25

35

20

25

Liczba osób zgłoszonych na
Komisję

23

20

14

10

21

23

Liczba osób, które zgłosiły się na
wezwanie

6

6

5

4

14

11

Liczba osób, które podjęły leczenie
dobrowolnie

6

5

4

1

5

1

Liczba osób skierowanych na
przymusowe leczenie

4

1

-

1

4

1

Liczba osób korzystających z
różnych form terapii

17

18

58

97

85

91

Liczba dzieci korzystających z
programów profilaktycznych w
szkołach

310

542

563

710

642

775
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Wyszczególnienie
Liczba dzieci korzystających z
różnych form wypoczynku

2012

2013

2014

2015

2016

2017

25

30

25

25

25

41

Źródło: Dane MGOPS w Szamocinie

Poza najczęściej występującymi uzależnieniami od alkoholu lub narkotyków, spotka się
można z następującymi rodzajami uzależnień:


uzależnienie od dopalaczy, które młodzież może zakupić przez Internet. Dopalacze
mają działanie psychoaktywne, wywołują w organizmie określony stany – odurzenia,
pobudzenia, euforii, halucynacje. Są to substancje zażywane w celu wywołania
odpowiadającego efektu, takiego jak po zażyciu narkotyków. Osoba zażywająca nie
dostrzega negatywnych konsekwencji wynikających z ich brania. Do negatywnych
skutków stosowania dopalaczy należą: bóle głowy, bóle w klatce piersiowej,
zaburzenia rytmu serca, bezsenność, problemy z koncentracją, stany lękowe, zawał
serca, udar mózgu, stany agresji, które mogą zakończyć się próbą samobójstwa lub
zabójstwa, śpiączka, niewydolność nerek, wątroby. Do leczenia uzależnienia
niezbędne jest ukończenie programu terapeutycznego i abstynencja. Bardzo ważnym
elementem jest również uczestnictwo w tzw. grupach wsparcia;



uzależnienie od komputera i gier komputerowych, najczęściej dotyczy dzieci
i młodzieży i jest wynikiem ciągłej potrzeby używania komputera i grania w gry
komputerowe. Powoduje to, że osoby uzależnione często nie potrafią odróżnić
rzeczywistości od fikcji i w ich życiu zaczynają występować problemy społeczne,
psychologiczne i somatyczne. Do negatywnych skutków tego zjawiska zalicza się
m.in.: stopniowy zanik więzi rodzinnych, utrudniony rozwój intelektualny, osłabiona
siła woli, osobowości i wrażliwości moralnej oraz zaniedbywanie obowiązków
szkolnych i domowych;



uzależnienie od hazardu, polega na częstym, nadmiernym i powtarzającym się
uprawianiu gier hazardowych. Jest to związane z silną i nieustanną potrzebą
przeżywania silnego napięcia. Zjawisko to zaczyna kontrolować życie chorego
i prowadzi do zaniedbania jego społecznych, zawodowych i rodzinnych zobowiązań.
W miarę postępowania choroby zwiększa się izolacja społeczna. Pojawia się
poczucie winy i wstydu, a chory zaczyna ukrywać swoje uzależnienie. Gracz czuje
konieczność natychmiastowego zaspokajania własnych potrzeb, co może prowadzić
do aktów przemocy i przestępstw dokonywanych w celu zdobycia środków do gry.

3.2.7. Bezdomność
Za osobę bezdomną uważa się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu
przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na
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pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także
osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu,
w którym nie ma możliwości zamieszkania.
W latach 2012-2017 liczba dotkniętych problemem bezdomności korzystających z pomocy
MGOPS na terenie Gminy Szamocin ulegała wahaniom, przy czym ostatecznie na przetrzeni
analizowanych lat wzrosła ponad dwukrotnie. Na terenie Gminy odnotowano na koniec 2017
r. dwie osoby bezdomne, które były osobami niepełnosprawnymi.
Tabela 24. Liczba osób objętych pomocą MGOPS w Szamocinie z powodu bezdomności
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4

7

4

5

9

9

- kobiety

0

0

0

1

1

1

- mężczyźni

4

7

4

4

8

8

- niepełnosprawni

2

4

3

3

2

2

Liczba osób bezdomnych, w tym:

Źródło: Dane MGOPS w Szamocinie

3.2.8. Przemoc w rodzinie
Przemocą w rodzinie można najogólniej określić zamierzone i wykorzystujące przewagę sił
działanie lub zaniechanie, skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa
i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody. Do najczęstszych przyczyn przemocy
należą: konflikty rodzinne, destrukcja podstawowych funkcji rodziny, czy też upadek dobrych
obyczajów w rodzinach. Ponadto zjawiskiem często towarzyszącym przemocy w rodzinie jest
alkoholizm. Jej ofiarami są zazwyczaj kobiety, dzieci, osoby starsze, rzadziej mężczyźni.
Wyróżniamy następujące podstawowe formy przemocy:


fizyczna – wszelkiego rodzaju zachowania agresywne, o różnym stopniu nasilenia,
odnoszące się do ciała, np. wymierzanie policzków, bicie, kopanie itp.,



seksualna – zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych (gwałt,
zmuszanie do oglądania filmów, zdjęć pornograficznych itd.),



psychiczna – słowne lub niewerbalne groźby użycia przemocy wobec osoby lub tego,
co do niej należy, ten rodzaj przemocy przejawia się m.in. w zastraszaniu, poniżaniu,
ubliżaniu, szantażowaniu itp.,



ekonomiczna – celowe niszczenie czyjejś własności, pozbawianie środków lub
stwarzanie warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia
potrzeby,

np.:

niszczenie

rzeczy,

włamanie

do

zamkniętego

osobistego

pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy,
przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością,
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zaciąganie pożyczek „na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych
rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.

Z naukowego punktu widzenia istnieją dwa rodzaje przemocy:


przemoc gorąca – charakteryzuje się agresją słowną i fizyczną, związana jest
z odreagowywaniem emocji na osobach najbliższych;



przemoc chłodna – jest pozbawiona gwałtownych wybuchów, emocji, przypomina
raczej realizację z góry zaplanowanego scenariusza, często stosowana w imię
fałszywie pojmowanych „wyższych celów” np. konsekwentnego wychowywania
dziecka.
Źródło: http://www.niebieskalinia.info/; https://www.ms.gov.pl/

Działania pomocowe w tym zakresie opierają się na współpracy gmin i ośrodków pomocy
społecznej m.in. ze specjalistycznymi ośrodkami poradnictwa i terapii. Na terenie Gminy
Szamocin wsparcie w tym zakresie oferuje Zespół Interdyscyplinarny Gminy Szamocin,
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile. Ponadto
podejmowana jest współpraca z Policją, Sądem Rodzinnym i kuratorami, a także poprzez
asystenta rodziny. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą skorzystać z porad prawnych
i psychologicznych na terenie Gminy.
Poniższa tabela przedstawia dane charakteryzujące zjawisko przemocy domowej na terenie
Gminy Szamocin.
Tabela 25. Liczba ofiar i sprawców przemocy w rodzinie na terenie Gminy Szamocin
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5

12

10

9

9

6

- kobiety

5

7

4

6

9

5

- mężczyźni

1

1

5

0

1

1

- dzieci

0

4

1

3

0

0

5

10

6

6

9

6

- kobiety

0

1

1

0

0

1

- mężczyźni

5

9

5

6

9

5

- dzieci

0

0

0

0

0

0

170

214

238

43

58

43

- dotyczących przemocy w
rodzinie

-

13

3

5

10

5

Liczba sporządzonych Niebieskich
Kart

5

14

8

5

10

10

Liczba ofiar przemocy domowej, w
tym:

Liczba sprawców przemocy
domowej, w tym:

Liczba interwencji domowych, w
tym:
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Zgodnie z powyższymi danymi na przestrzeni lat 2012 - 2017 liczba ofiar przemocy domowej
wahała się, przy czym ostatecznie wzrosła z 5 do 6 osób. Najliczniejszą grupę ofiar
przemocy domowej stanowiły kobiety.Z kolei najliczniejszą grupą sprawców przemocy
domowej byli mężczyźni. W analizowanych latach spadła liczba interwencji domowych (z 170
w 2012 roku do 43 w 2017 roku) oraz wzrosła liczba sporządzonych Niebieskich Kart (z 5 do
10).
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem występującym dużo częściej, niż wskazują na to oficjalne
statystyki. Doświadczenie przemocy od osób bliskich wpływa na wiele psychologicznych
mechanizmów, które powodują, że ofiary przemocy, usprawiedliwiają sprawców. W związku
z tym, przyjęte statystyki nie oddają prawdziwych rozmiarów problemu. Zjawisko to jest
nazywane

często

problemem

tzw.

czterech

ścian,

jest

procesem

długotrwałym

i bagatelizowanym przez osoby, które dotyka.
3.2.9. Przestępczość
Podstawowym organem państwa powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego jest policja. Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą
społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponadto ustawa o samorządzie gminnym wskazuje,
że jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie zbiorowej potrzeby społeczności, jaką
jest porządek publiczny.
Tabela 26. Przestępczość na terenie Gminy Szamocin w latach 2012-2017
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba przestępstw, w tym:
- kradzież rzeczy obcej

2

38

18

0

0

4

- kradzież z włamaniem

1

6

3

1

0

1

- rozboje

0

0

0

0

0

0

- bójki i pobicia

2

4

1

0

2

0

- uszczerbek na zdrowiu

0

2

3

1

1

1

Źródło: Dane MGOPS w Szamocinie

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż w ostatnich latach (z wyjątkiem lat 20122013) odnotowywano niewiele przestępstw na terenie Gminy Szamocin. Najwięcej
przestępstw zarejestrowano w 2013 r., w tym 38 kradzieży rzeczy obcej, 6 kradzieży
z włamaniem, 4 bójki i pobicia oraz 2 zdarzenia związane z uszczerbkiem na zdrowiu.
Ze świadczeń

MGOPS

w Szamocinie korzystają również osoby borykające się

z trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.
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Tabela 27. Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu trudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu karnego w latach 2012-2017
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba rodzin

7

2

5

3

6

1

Liczba osób

9

3

5

5

9

1

Źródło: Dane MGOPS w Szamocinie

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w zakresie trudności przystosowania się do
życia po zwolnieniu z zakładu karnego na terenie Gminy Szamocin ulegała niewielkim
zmianom. W 2017 roku pomocą objęta była 1 rodzina.

3.3. Wyniki badania ankietowego
W ramach opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szamocin
na lata 2018-2030, wśród mieszkańców Gminy przeprowadzono ankietyzację w celu
zdiagnozowania najczęściej występujących ich zdaniem problemów społecznych oraz
potrzeb w tym zakresie.
Ankieta składała się z 12 pytań zamkniętych oraz jednego pytania otwartego, dotyczących
sfery społecznej, w których poproszono ankietowanych o wyrażenie opinii na temat sytuacji
społecznej mieszkańców Gminy. Pytania dotyczyły następujących obszarów: ubóstwa,
niepełnosprawności, dostępu do służby zdrowia, osób starszych, uzależnień oraz
bezpieczeństwa. Formularz ankiety dostępny był w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szamocinie oraz na stronie internetowej Gminy. W ramach badania
uzyskano

odpowiedzi

od

126

osób.

Charakterystykę

ankietowanych

oraz

wyniki

przedstawiono poniżej.
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Jak oceniają Państwo aktualne warunki życia mieszkańców Gminy?

Najwięcej ankietowanych mieszkańców Gminy Szamocin aktualne warunki życia ocenili jako
„średnie”, „dobre” lub „raczej dobre”. Nieliczni wskazali na „raczej złe” bądź „złe” i żaden
z badanych nie odpowiedział, że na terenie Gminy warunki życia są „bardzo złe”.
Z jakimi problemami społecznymi spotykają się osoby niepełnosprawne ?

Wśród najczęstrzych problemów, jakie spotykają osoby niepełnosprawne, zdaniem
mieszkańców jest utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych. Wiele mieszkańców
wskazało także na bariery architektoniczne oraz utrudnioną możliwość korzystania ze
środków transportu.
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Czy oferta pomocy dla osób niepełnosprawnych (np. dostęp do placówek
rehabilitacyjnych) jest wystarczająca ?

Na pytanie Czy oferta pomocy dla osób niepełnosprawnych jest wystarczająca, mieszkańcy
odpowiadali „raczej nie” bądź „trudno powiedzieć”. W związku z powyższym, istotna jest
eliminacja barier istniejących w otoczeniu osób niepełnosprawnych. Ważnym warunkiem
poprawy funkcjonowania tej grupy społecznej jest także zmiana sposobu myślenia,
polegająca na wspieraniu i włączaniu w życie społeczne i zawodowe, a nie tylko na opiece
nad nimi.
Czy dostęp do placówek opieki zdrowotnej na terenie Gminy jest wystarczający ?

Aż 63% badanych odpowiedziało, że dostęp do placówek opieki zdrowotnej na terenie
Gminy jest niewystarczający. Przy negatywnej ocenie respondenci wskazywali na problemy
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związane przede wszystkim z ograniczonym dostępem do rehabilitacji, laboratorium oraz
brakiem lekarzy specjalistów. Ponadto mieszkańcy wskazali na niewystarczający dostęp do
lekarza rodzinnego.
Jaka jest skala problemów uzależnień na terenie Gminy?

Zdaniem mieszkańców trudno jest wskazać skalę problemu uzależnień na terenie Gminy.
Osoby, które spróbowały określić jego intensywność najczęściej podawały na średni zasięg
tego zjawiska.
Czy na terenie Gminy występuje zjawisko przemocy domowej ?
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Na terenie Gminy Szamocin występuje zjawisko przemocy domowej. Łącznie ponad połowa
ankietowanych wskazała, że słyszała o takich przypadkach lub zna osobiście takie
przypadki.
Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzegacie Państwo
najczęściej ?

Najczęstszymi problemami zauważonymi przez mieszkańców, które dotykają dzieci
i młodzieży na terenie Gminy dotyczy są; sięganie po alkohol i papierosy, bezproduktywne
spędzanie czasu wolnego oraz zaniedbania wychowawcze. Należy wskazać, że problemy,
jakie dotykają dzieci i młodzieć wpływają na problemy w życiu dorosłym, stąd niezwykle
ważne jest zapobieganie występowaniu ww. zjawiskom.
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W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących warunków życia w Gminie?
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Kolejne pytanie skierowane do mieszkańców miało na celu skonkretyzowanie oceny jakości
życia na terenie Gminy dla poszczególnych obszarów i infrastruktury. Respondenci
najbardziej są niezadowoleni z dostępu do opieki zdrowotnej. Największe zadowolenie
występuje natomiast w dostępie do oferty kulturalnej oraz Internetu, a także informacji na
temat organizowanych wydarzeń.
Co Państwa zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na
terenie Gminy ?
Ankietowanych poproszono o wskazanie działań w zakresie:
A. wsparcia ubogich
B. oprawy sytuacji niepełnosprawnych
C. poprawy dostępu do służby zdrowia
D. na rzecz osób starszych
E. bezpieczeństwa
F. inne
Działania w zakresie wspierania ubogich
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Działania w zakresie poprawy sytuacji niepełnosprawnych

Działania w zakresie poprawy dostępu do służby zdrowia

Działania na rzecz osób starszych
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Działania w zakresie bezpieczeństwa

Inne zmiany proponowane przez mieszkańców Gminy

Podsumowując wyniki przeprowadzonego badania ankietowego, należy zauważyć, że
pomimo dobrej oceny warunków życia, mieszkańcy Gminy Szamocin wskazali na wiele
problemów, które jeśli nie dotyczą ich samych, to zauważają je w społeczeństwie. Do
głównych potrzeb należy poprawa dostępu do lekarzy specjalistów, zapewnienie osobom
starszym

i

niepełnosprawnych

dostępu

do

rehabilitacji,

jak

również

stworzenie

ośrodków/domów dziennego pobytu czy integracji, gdzie osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi
będą mogły otrzymać bezpośrednie wsparcie w codziennym życiu. Podobne potrzeby
dotyczą osób starszych i zwiększenie działań w zakresie opieki w domu beneficejnta.
Przedsięwzięciami, które mają na celu zaspokojenie ww. potrzeb są m.in. zaplanowane
w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamocin na lata 2017 – 2023
następujące projekty rewitalizacyjne:
 Stworzenie Centrum Integracji Środowiskowej
 Stworzenie Centrum Opieki dla Seniorów
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Celem utworzenia Centrum Integracji jest ograniczenie zjawiska wykluczenia spolecznego
poprzez stworzenie miejsca, gdzie zapewnione zostaną warunki do integracji mieszkańców
pochodzących z różnych środowisk i grup społecznych. W ramach Centrum Integracji
planowane są następujące działania:
 Zajęcia terapeutyczne;
 Zajęcia edukacyjne;
 Reintegracja zawodowa;
 Grupy wsparcia;
 Klub Wolontariusza.
Planowanym do realizacji projektem jest także utworzenie Centrum Opieki Seniora, którego
celem

jest

zapewnienie profesjonalnej

opieki osobom

niesamodzielnym

w

wieku

poprodukcyjnym, a także zwiększenie zaangażowania seniorów do aktywności w życiu
społecznym. W ramach aktywizacji i edukacji seniorów utworzony zostanie Klub Seniora,
ktorego dzialalność będzie obejmować m.in.: organizowanie zajęć sportowych, rozwijanie
zainteresowań, w tym wyjazdy i spotkania towarzyskie, a także warszaty z obsługi urządzeń
elektronicznych i Internetu. Należy bowiem zauważyć, że powyższe umiejętności zapewnią
seniorom wyższą niezależność, w tym np. rejestrację do lekarza czy urzędu, a ponadto
możliwość wyszukiwania informacji, pogłębianie wiedzy i zainterseowań, korzystanie
z poczty elektronicznej.
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamocin na lata 2017 – 2023

3.4. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest jedną z najprostszych i najczęściej stosowanych technik analitycznych.
Skrót SWOT pochodzi od czterech angielskich słów: Strenghts (silne strony), Weaknesses
(słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia).
Powyższe pojęcia należy rozumieć następująco:


SZANSE – zewnętrzne zjawiska i tendencje występujące w otoczeniu, które odpowiednio
wykorzystane będą impulsem rozwoju oraz osłabią występujące negatywne zjawiska.



ZAGROŻENIA – wszystkie zewnętrzne zjawiska postrzegane jako bariery dla rozwoju
gminy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Istnienie zagrożeń musi być brane pod
uwagę przy planowaniu podejmowanych działań.



MOCNE STRONY – walory wynikające z uwarunkowań wewnętrznych gminy, które
w pozytywny sposób wyróżniają ją spośród innych. Mocne strony mogą być zarówno
obiektywnie dane przez naturę (np. liczba osób w wieku produkcyjnym), jak i być zasługą
lokalnej społeczności (np. wysoki poziom mobilności i przedsiębiorczości).
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SŁABE

STRONY

–

konsekwencja

ograniczeń

zasobów

i

niedostatecznego

ukształtowania uwarunkowań wewnętrznych. Mogą one dotyczyć całej gminy, jak i jej
części.

Mogą

dotyczyć

wszystkich

aspektów

funkcjonowania

gminy

bądź

jej

poszczególnych elementów.
Właściwe zdiagnozowanie poszczególnych czynników pozwoli na osiągnięcie celów, którym
służy analiza SWOT. Celem tym jest:
 unikanie zagrożeń,
 wykorzystywanie szans,
 wzmacnianie słabych stron,
 opieranie się na mocnych stronach.
Poniżej przedstawiono dwie tabele analizy SWOT. W jednej prezentowane są mocne i słabe
strony Gminy Szamocin, w drugiej zaś szanse i zagrożenia. Z uwagi na materię
opracowywanego dokumentu z zakresu polityki społecznej zagadnienia ujęte w tabelach
ograniczono do sfer mających wpływ na politykę społeczną.
Tabela 28. Analiza SWOT
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY




działalność MGOPS, który umożliwia osobom
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, wsparcie osób i rodzin w
wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb, przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu oraz ich integracji
ze środowiskiem;
dobrze zorganizowany system pomocy
społecznej oraz wykwalifikowana kadra
świadcząca usługi społeczne;



wsparcie organizacji pozarządowych na rzecz
lokalnej społeczności;



dostęp do placówek oświaty;



dobry dostęp do oferty kulturalnej oraz
informacji o wydrzeniach organizowanych na
terenie Gminy;



malejąca tendencja wśród liczby osób
w wieku przedprodukcyjnym oraz rosnąca
liczba osób w wieku poprodukcyjnym;



malejący przyrost naturalny w ostatnich
latach;



ujemne saldo migracji, przewaga liczby
wymeldowań z terenu Gminy nad
zameldowaniami;



występowanie barier architektonicznych
utrudniających osobom niepełnosprawnym
dostęp do podstawowych dóbr i usług;



występowanie zjawiska osamotnienia wśród
osób starszych;



brak mieszkań socjalnych;



niewystarczająca oferta rehabilitacyjna
i terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych;



spadek liczby beneficjentów pomocy
społecznej z tytułu bezrobocia, ubóstwa,





wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków;

niewystarczający dostęp do specjalistycznych
usług w zakresie ochrony zdrowia;





wzrost liczby podmiotów gospodarczych
działających na terenie Gminy;

wysoki udział osób w wieku 26-50 lat wśród
bezrobotnych,



rosnąca liczba bezdomnych,



spadek liczby osób bezrobotnych;





współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy;



zmniejszający się poziom bezpieczeństwa na
drodze, na który wskazali mieszkańcy Gminy
w ramach ankietyzacji;

pomoc dla osób niepełnosprawnych –
zapewnienie dowozów dzieci i młodzieży.



coraz częściej pojawiające się uzależnienia
od alkoholu i narkotyków wśród młodzieży.
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MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

SZANSE

ZAGROŻENIA

utrzymanie się pozytywnych trendów
dotyczących podnoszenia poziomu
wykształcenia wśród mieszkańców;



dotacje ze środków zewnętrznych
przyznawane w ramach funduszy
pomocowych;



rozwijający się wachlarz instrumentów
prawnych w zakresie pomocy społecznej oraz
prospołeczna polityka państwa;



wzrost jakości usług w zakresie pomocy
społecznej świadczonych przez ośrodki
pomocy społecznej, wspomaganie usług
społecznych wolontariatem;



efekty realizowanych w skali krajowej,
wojewódzkiej i powiatowej programów
w zakresie polityki społecznej, koordynacja
tych działań.



starzenie się społeczeństwa;



migracja społeczeństwa do większych miast;



bierność i pasywność osób objętych pomocą
społeczną, nasilanie się postaw
roszczeniowych;



konkurencja pomiędzy gminami
w zabieganiu o środki pomocowe oraz
lokalizacje inwestycji.

Źródło: Opracowanie własne

4. Prognoza zmian w zakresie objętym strategią
Prognoza zawiera informacje o potrzebach, problemach i zasobach danej społeczności
lokalnej, które:


wynikają z analizy danych opisujących stan społeczności lokalnej w ostatnich latach
(z diagnozy sytuacji społecznej),



uwzględniają tendencje rozwojowe właściwe dla danego kraju, regionu oraz owej
społeczności,



dotyczą okresu, w jakim będzie realizowana Strategia, tj. lat 2018-2030.

4.1. Prognoza demograficzna
PROGNOZA PRZYROSTU NATURALNEGO
Na podstawie Prognozy dla Gminy Szamocin opracowanej przez GUS prognozuje się, że
w latach 2018-2023 liczba urodzeń żywych przyjmie trend rosnący, po czym od 2024 r.
ponownie będzie maleć i utrzyma się na stałym poziomie 69 uordzeń rocznie. Liczba zgonów
w prognozowanym okresie również wzrośnie. Przyrost naturalny do 2025 r. prognozowany
jest na poziomie dodatnim, natomiast jego spadek nastąpi w okresie 2026 – 2030.
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Tabela 29. Prognoza przyrostu naturalnego w Gminie Szamocin do 2030 roku
Lata

Urodzenia

Zgony

Przyrost naturalny

2018

71

70

1

2019

72

70

2

2020

72

69

3

2021

72

69

3

2022

72

69

3

2023

72

69

3

2024

71

69

3

2025

71

69

3

2026

69

69

0

2027

69

69

0

2028

69

72

-3

2029

69

73

-4

2030

69

72

-3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności dla gmin opracowanej przez GUS

Wykres 5. Prognoza przyrostu naturalnego w Gminie Szamocin do 2030 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności dla gmin opracowanej przez GUS

PROGNOZA SALDA MIGRACJI
Zgodnie z prognozą do 2030 roku, liczba osób napływających, jak i odpływających będzie
maleć. Prognozuje się jednak, że do 2030 roku saldo migracji będzie przyjmować wartości
ujemne.
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Tabela 30. Prognoza salda migracji w Gminie Szamocin do 2030 roku
Lata

Napływy

Odpływy

Saldo migracji

2018

75

85

-10

2019

74

84

-10

2020

72

84

-12

2021

71

82

-11

2022

71

81

-10

2023

70

80

-10

2024

68

78

-10

2025

55

77

-11

2026

65

76

-11

2027

64

75

-11

2028

52

74

-11

2029

52

73

-10

2030

62

72

-10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności dla gmin opracowanej przez GUS

Wykres 6. Prognoza salda migracji w Gminie Szamocin do 2030 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności dla gmin opracowanej przez GUS

PROGNOZA LUDNOŚCI
Na podstawie prognozy salda migracji i przyrostu naturalnego przyjęto prognozę liczby
mieszkańców Gminy Szamocin do 2030 r. Prognozuje się, że liczba ludności będzie co roku
malała.
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Tabela 31. Prognoza liczby ludności Gminy Szamocin w podziale na wiek przedprodukcyjny,
produkcyjny i poprodukcyjny do 2030 r.
Liczba ludności
Lata

Ogółem

w wieku
przedprodukcyjnym

w wieku
produkcyjnym

w wieku
poprodukcyjnym

2018

7 547

1 544

4 661

1 342

2019

7 536

1 525

4 650

1 361

2020

7 524

1 506

4 632

1 386

2021

7 513

1 488

4 603

1 422

2022

7 503

1 472

4 587

1 444

2023

7 493

1 450

4 572

1 471

2024

7 482

1 433

4 538

1 511

2025

7 470

1 409

4 526

1 535

2026

7 456

1 383

4 527

1 546

2027

7 441

1 352

4 532

1 557

2028

7 424

1 332

4 513

1 579

2029

7 408

1 311

4 518

1 579

2030

7 390

1 301

4 480

1 609

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności dla gmin opracowanej przez GUS

W analizowanych latach liczba kobiet będzie przeważać nad liczbą mężczyzn. Dysproporcje
pomiędzy nimi będą się jednak zmniejszać. Przedstawione zostało to na poniższym
wykresie.
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Wykres 7. Prognoza liczby ludności Gminy Szamocin w podziale na płeć do 2030 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności dla gmin opracowanej przez GUS

W poniższej tabeli przedstawiono bardziej szczegółową prognozę ludności mieszkańców
Gminy Szamocin pod względem struktury wiekowej mieszkańców.
Tabela 32. Prognoza struktury wiekowej mieszkańców Gminy Szamocin do 2030 roku
Wyszczególnienie

0-14

15-59

60+

65+

80+

2018

1 271

4 720

1 556

1 093

243

2019

1 252

4 696

1 588

1 111

233

2020

1 228

4 679

1 617

1 141

224

2021

1 213

4 651

1 649

1 180

225

2022

1 191

4 652

1 660

1 216

223

2023

1 167

4 648

1 678

1 247

232

2024

1 137

4 651

1 694

1 280

234

2025

1 120

4 625

1 725

1 304

239

2026

1 099

4 634

1 723

1 332

257

2027

1 091

4 606

1 744

1 341

270

2028

1 097

4 558

1 769

1 355

297

2029

1 096

4 527

1 785

1 372

329

2030

1 086

4 490

1 814

1 402

332

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności dla gmin opracowanej przez GUS
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PROGNOZA WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW
poziomu

Wzrost

wykształcenia

jest

jednym

z

czynników

określających

rozwój

społeczeństwa. W ciągu dziewięciu lat dzielących spisy powszechne obserwuje się
dynamiczne zmiany, które wpłynęły w sposób znaczący na zmianę struktury ludności według
poziomu wykształcenia.
Zachowanie trendów dążenia społeczeństwa do podwyższania i uzupełniania wykształcenia
pozwala sądzić, że dane dotyczące poziomu wykształcenia z roku na rok będą ulegały
poprawie. Zjawisko będzie dotyczyło przede wszystkim osób z wykształceniem średnim,
które będą dążyły do uzyskania tytułu licencjata, inżyniera lub magistra.

4.2. Prognoza zmian
Przewiduje się, że rezultatem realizacji działań ujętych w „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Szamocin na lata 2018-2030” będzie wzrost zaufania
mieszkańców do instytucji pomocowych, wzrost aktywności społeczno-gospodarczej
mieszkańców Gminy oraz zmniejszenie zasięgu występujących na jej terenie problemów
społecznych, które zostały szczegółowo scharakteryzowane w rozdziale 3.2. niniejszej
Strategii.
Tabela 33. Prognoza zmian problemów społecznych na terenie Gminy w wyniku realizacji
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Problem społeczny
Bezradność w
sprawach opiekuńczowychowawczych
i prowadzeniu
gospodarstwa
domowego oraz
przemoc w rodzinie

Bezrobocie

Ubóstwo

Prognoza zmian



poprawa dostępności do specjalistycznego poradnictwa w zakresie
problemów opiekuńczo-wychowawczych,
spadek liczby rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,



spadek liczby rodzin objętych pomocą asystenta rodziny,



prowadzenie kampanii informacyjnych promujących odpowiedzialne
rodzicielstwo,



tworzenie miejsc spotkań rodzin w społeczności lokalnej.



spadek liczby osób bezrobotnych poprzez wzrost aktywizacji
zawodowej,



wzrost liczby miejsc pracy w wyniku powstawania nowych podmiotów
gospodarczych i rozwoju ekonomii społecznej,



poprawa dostępu do usług świadczonych przez PUP,



zwiększenie szans osób bezrobotnych na znalezienie zatrudnienia
poprzez odpowiednie dostosowanie ich kwalifikacji do wymagań rynku
pracy,



wzrost kompetencji i potencjału osób, które ubiegają się
o zatrudnienie,



poprawa warunków życia mieszkańców Gminy i spadek liczby rodzin
ubogich,



zapewnienie odpowiednich warunków bytowych osobom i rodzinom
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Problem społeczny

Prognoza zmian
potrzebującym,


zwiększenie dostępu do rynku pracy,



rozszerzenie działań w formie pracy socjalnej,



zmniejszenie liczby osób dotkniętych uzależnieniami,



wzrost liczby zrealizowanych programów profilaktycznych dotyczących
uzależnień,



rozwój specjalistycznego poradnictwa,



zwiększenie dostępności do poradnictwa w zakresie uzależnień,



spadek liczby osób bezdomnych,



spadek liczby osób narażonych na bezdomność z powodu bezrobocia,
ubóstwa poprzez działania na rzecz pobudzania aktywności
zawodowej i rozwoju kwalifikacji,



rozwój społecznej świadomości na temat zjawiska przemocy
w rodzinie,



zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologicznej
dla rodzin dotkniętych przemocą,



zmniejszenie liczby przestępstw na terenie Gminy,



eliminowanie aktów wandalizmu i chuligaństwa poprzez odpowiednie
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,



zwiększenie aktywności służb publicznych w przeciwdziałaniu
przestępczości,



poprawa bezpieczeństwa wśród pieszych i pasażerów pojazdów,



powstawanie kolejnych organizacji pozarządowych na rzecz osób
niepełnosprawnych,



podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez likwidację
barier architektonicznych w miejscach publicznych,



pobudzenie zaangażowania osób niepełnosprawnych w życie
społeczne i zawodowe,



zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością,



zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,



poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej dla osób starszych,



wzrost aktywności osób starszych poprzez zapewnienie im dostępu do
rekreacji, kultury i wypoczynku,



powstawanie środowiskowych form opieki dla osób starszych, w tym
tworzenie domów pomocy społecznej, klubów seniora,



wzrost liczby osób zatrudnionych przez MGOPS sprawujących opiekę
nad osobami starszymi,



rozwój wolontariatu na rzecz pomocy seniorom.

Uzależnienia

Bezdomność

Niepożądane zjawiska
społeczne

Niepełnosprawność

Starość

Źródło: Opracowanie własne

Prognozowane zmiany będą możliwe do osiągnięcia poprzez współpracę różnych instytucji
i organizacji pozarządowych działających dla dobra mieszkańców Gminy w zakresie pomocy
społecznej, wzrostu aktywności i integracji lokalnej społeczności.
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5. Wizja rozwoju społecznego i cele strategiczne
Przeprowadzona diagnoza społeczna w zakresie problemów społecznych, a także prognoza
zmian w zakresie objętym strategią, pozwoliły na określenie wizji rozwoju społecznego
niniejszej Strategii, którym jest:
„POPRAWA JAKOŚCI I WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY SZAMOCIN ZAGROŻONYCH
Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI ORAZ INTEGRACJA
LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI.”

Sformułowana

powyżej

wizja

obejmuje

wszystkie

obszary

problemowe

Strategii

Rozwiązywania Problemów Społecznych i adresowana jest do wszystkich obecnych, jak
i przyszłych mieszkańców Gminy, których dotykają problemy społeczne, przede wszystkim
związane z marginalizacją i wykluczeniem z życia społecznego.
W oparciu o dokonaną analizę SWOT, dotychczasowe doświadczenia pracowników MGOPS
w Szamocinie oraz rzeczywiste potrzeby społeczne, wyznaczono następujące priorytetowe
obszary wsparcia:
 Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym
 Osoby niepełnosprawne
 Osoby starsze
 Osoby dotknięte przemocą w rodzinie.
Dla każdego z ww. obszarów wyznaczono cele strategiczne, które umożliwią realizację
okręslonej wizji.
Cel strategiczny 1. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin i mieszkańców
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Cel

strategiczny

2.

Poprawa

warunków

społecznego

funkcjonowania

osób

niepełnosprawnych.
Cel strategiczny 3. Aktywizacja i wzrost usług opiekuńczych dla seniorów.
Cel

strategiczny

4.

Umacnianie

rodzin

w

ich

prawidłowym

funkcjonowaniu

i przeciwdziałanie przemocy.
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6. Kierunki niezbędnych działań
Aby móc skutecznie realizować Strategię, konieczne jest wskazanie niezbędnych działań
w ramach zdefiniowanych celów strategicznych. Działania te zostały zapisane w postaci
celów operacyjnych.
Tabela 34. Kierunki niezbędnych działań
Cel strategiczny

Cele operacyjne – kierunki niezbędnych działań

Cel strategiczny 1.
Zapobieganie wykluczeniu
społecznemu rodzin
i mieszkańców dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.

1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w nabywaniu nowych kwalifikacji, kompetencji zawodowych
i społecznych.
1.2. Włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do
aktywnych form wsparcia.
1.3. Podejmowanie działań profilaktycznych, skierowanych do rodzin
zagrożonych ubóstwem.
1.4. Rozwój systemu przeciwdziałania bezdomności.

Cel strategiczny 2.
Poprawa warunków
społecznego funkcjonowania
osób niepełnosprawnych.

2.1. Podniesienie integracji osób niepełnosprawnych
w społeczności lokalnej.
2.2. Zapewnienie aktywnego udziału osobom niepełnosprawnym
w życiu kulturalno-społecznym
2.3. Wzrost świadomości podmiotów publicznych i mieszkańców
w zakresie dostosowywania usług do potrzeb osób z dysfunkcjami
zdrowotnymi.
2.4. Likwidacja barier architektonicznych.
2.5. Zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych.
2.6. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Cel strategiczny 3.
Aktywizacja i wzrost usług
opiekuńczych dla seniorów.

3.1. Poprawa jakości życia osób starszych poprzez wzrost dostępu
do usług opiekuńczych.
3.2. Rozwój środowiskowych form opieki dla seniorów.
3.3. Zwiększanie udziału osób starszych w życiu społecznym
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
3.4. Dostosowywanie systemu opieki zdrowotnej do potrzeb osób
starszych.

Cel strategiczny 4.
Umacnianie rodzin w ich
prawidłowym funkcjonowaniu
i przeciwdziałanie przemocy.

4.1. Zapewnienie odpowiedniego systemu wsparcia dla rodzin
z dysfunkcjami i zagrożonych dysfunkcjami.
4.2. Zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie
i minimalizowanie skutków jej wystąpienia.
4.3. Zapobieganie uzależnieniom i minimalizowanie skutków ich
występowania.
4.4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do
życia i rozwoju.
4.5. Wzmacnianie integracji członków rodzin.
Źródło: Opracowanie własne
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7. Sposób realizacji strategii oraz jej ramy finansowe
Sposób realizacji Strategii
Realizacja postanowień Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest obowiązkiem
władzy wykonawczej Gminy. We wprowadzaniu w życie poszczególnych celów czynnie
uczestniczyć będą wszystkie podmioty realizujące zadania Gminy w zakresie pomocy
społecznej, natomiast Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie będzie
koordynatorem realizacji celów wskazanych w Strategii.
Na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Szamocin na lata 2018-2030 powołano Zespół Roboczy2, w skład którego weszli:
 Renata Młynarczyk – Zastępca Burmistrza MiG Szamocin
 Anna Jędraszczak – Skarbnik MiG Szamocin
 Aldona Sałek – p.o. kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szamocinie
 Małgorzata Kin – starszy pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szamocinie
 Barbara Stramowska – starszy pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szamocinie.
Do zadań Zespołu należały:
 Gromadzenie danych uzyskanych od pracowników urzędu oraz kierowników
samorządowych jednostek organizacyjnych.
 Udzielanie Wykonawcy Strategii wszelkich informacji oraz przekazywanie materiałów
i dokumentów będących w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowej i terminowej
realizacji zadania.
 Przeprowadzenie konsultacji społecznych metodą ankietyzacji poprzez kolportaż
wśród mieszkańców miasta i gminy.
 Przedłożenie projektu dokumentu do wglądu publicznego.
 Zebranie uwag z konsultacji społecznych i przekazanie do Wykonawcy Strategii
w celu uwzględnienia ich w dokumencie.
 Weryfikacja przygotowanego projektu dokumentu przez Wykonawcę Strategii.
 Przedłożenie ostatecznej wersji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Szamocin na lata 2018-2030 wraz z projektem uchwały Burmistrzowi Miasta
i Gminy Szamocin.
2

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 marca 2018 roku
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W realizacji Strategii można oczekiwać wsparcia i pomocy niżej wymienionych instytucji:
 Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży;
 Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży;
 placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych z terenu Gminy;
 organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy;
 wolontariuszy.
Niniejsza Strategia będzie również wdrażana poprzez realizację programów i projektów
realizowanych przez ww. podmioty i instytucje współdziałające na poziomie Gminy. Do
najważniejszych programów i narzędzi służących wdrożeniu Strategii należy zaliczyć:
 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szamocin,
 Gminny Program przeciwdziałania Narkomanii,
 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamocin na lata 2017-2023,
 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gmninie Szamocin,
 programy i projekty związane z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją
zawodową mieszkańców, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działania określone w niniejszej Strategii mogą być realizowane na różnych poziomach począwszy od samodzielnej realizacji działania przez MGOPS lub inne podmioty, poprzez
współpracę partnerską, aż po zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom zewnętrznym
w trybie określonym przepisami prawa.
Programy i projekty muszą być zbieżne z założeniami Strategii oraz tak zaplanowane, aby
wpisywały się w strukturę celów strategicznych, zaś efekty realizacji programu lub projektu
wpływały na osiągnięcie wizji.
Ramy finansowe Strategii
Jednym z warunków realizacji celów zawartych w każdej strategii jest jej finansowanie.
Zakłada się, że ramy finansowe Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Szamocin obejmują lata 2018-2030, gdyż w tym okresie będą realizowane w sposób
ciągły zdefiniowane cele strategiczne i operaczjne.
Przewiduje się, że realizacja proponowanych celów i działań nastąpi przy wykorzystaniu
następujących źródeł finansowania:


środki własne pochodzące z budżetu Gminy finansowane z jej dochodów;



środki przekazane Gminie z budżetu państwa (dotacje);
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środki funduszu krajowego (PFRON);



projekty systemowe i konkursowe w ramach środków rządowych, ministerialnych oraz
Unii Europejskiej;



środki pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny).

8. Monitoring i wskaźniki pomiaru stopnia realizacji strategii
Realizacja Strategii będzie monitorowana w oparciu o założone wskaźniki monitoringu,
w tym:
1. w obszarze ludności:
o

przyrost naturalny;

o

saldo migracji;

o

liczba beneficjentów pomocy społecznej;

o

powody korzystania z pomocy;

o

formy udzielanej pomocy.

2. w obszarze rynku pracy:
o

liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych.

3. w obszarze edukacji:
o

liczba dzieci w szkołach i przedszkolach;

o

liczba ludności z podziałem na wykształcenie;

o

liczba programów i projektów przyjętych do realizacji;

o

ilość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne działania
zaplanowane w strategii.

Dane do pomiaru wskaźników pozyskiwane będą głównie z następujących źródeł:
 danych statystycznych GUS,
 Urzędu Miasta i Gminy Szamocin,
 placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy,
 Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży;
 Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży
 sprawozdań MGOPS w Szamocinie sprawozdań z realizacji programów i projektów.
Monitorowanie umożliwi:
 bieżącą ocenę realizacji programów i zadań oraz osiągania celów,
 prognozowanie ewentualnych zmian warunków realizacji,
 dokonanie bieżących korekt i poprawek,
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 podjęcie działań zabezpieczających i naprawczych,
 informowanie społeczności lokalnej o uzyskanych wynikach.
Monitorowanie realizacji Strategii odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość
podmiotów zaangażowanych w jego realizację.

Miejsko-Gminny Ośrodek

Pomocy

Społecznej w Szamocinie będzie odpowiedzialny za sporządzanie przynajmniej raz na 2 lata
raportów monitoringowych wskazujących na stan realizacji Strategii. Raport sporządzany
będzie na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach cząstkowych od wszystkich
podmiotów zaangażowanych w realizację Strategii i przekazywanych do Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Wyniki raportu powinny wskazywać na podjęcie działań,
których celem będzie zniwelowanie lub usunięcie nieprawidłowości na etapie wdrażania
Strategii. Ponadto raport stanowić będzie podstawę do wszystkich prac aktualizacyjnych
oraz składania propozycji adaptacji zapisów Strategii do zachodzących zmian społecznych
na terenie Gminy.
Wskaźnikiem realizacji celów strategicznych będzie nie tylko zmniejszająca się ilość
beneficjentów pomocy oraz zmniejszanie się strumienia środków na bezpośrednie wsparcie
najbardziej potrzebujących, ale przede wszystkim poziom zadowolenia mieszkańców
z jakości życia na terenie Gminy. Jakość życia będzie z kolei weryfikowana na podstawie
mierników zawartych w tabeli poniżej.
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Tabela 35. Wskaźniki realizacji działań
Cel strategiczny

Cel strategiczny 1.
Zapobieganie wykluczeniu
społecznemu rodzin
i mieszkańców dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.

Cel strategiczny 2.
Poprawa warunków
społecznego
funkcjonowania osób
niepełnosprawnych.

Cele operacyjne – kierunki niezbędnych działań
1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w nabywaniu nowych kwalifikacji, kompetencji zawodowych i
społecznych.



liczba osób, które nabyły nowe kwalifikacje i kompetencje
zawodowe w ramach działań realizowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy;

1.2. Włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
do aktywnych form wsparcia.



liczba osób objętych aktywnymi formami wsparcia;



liczba udzielonych form wsparcia;

1.3. Podejmowanie działań profilaktycznych, skierowanych do
rodzin zagrożonych ubóstwem.



liczba działań profilaktycznych skierowanych do rodzin
zagrożonych ubóstwem;

1.4. Rozwój systemu przeciwdziałania bezdomności.



liczba osób bezdomnych korzystających ze wsparcia;

2.1. Podniesienie integracji osób niepełnosprawnych
w społeczności lokalnej.



liczba projektów zrealizowanych na rzecz integracji osób
niepełnosprawnych;

2.2. Zapewnienie aktywnego udziału osobom
niepełnosprawnym w życiu kulturalno-społecznym



liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalno-społecznych
dla mieszkańców z niepełnosprawnościami;

2.3. Wzrost świadomości podmiotów publicznych
i mieszkańców w zakresie dostosowywania usług do potrzeb
osób z dysfunkcjami zdrowotnymi.



liczba nowych usług uwzględniających potrzeby osób
niepełnosprawnych;



liczba utworzonych placówek wsparcia;



liczba obiektów, w których zniesiono bariery
architektoniczne



liczba osób sprawujących opiekę nad osobami
niepełnosprawnymi;
liczba wypożyczonego sprzętu rehabilitacyjnego;

2.4. Likwidacja barier architektonicznych.

2.5. Zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych.




liczba osób z niepełnosprawnościami, które zdobyły
kwalifikacje, znalazły zatrudnienie;

3.1. Poprawa jakości życia osób starszych poprzez wzrost
dostępu do usług opiekuńczych.



liczba osób/środowisk objętych usługami
niestacjonarnymi;

3.2. Rozwój środowiskowych form opieki dla seniorów.



liczba osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi;

2.6. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.
Cel strategiczny 3.
Aktywizacja i wzrost usług
opiekuńczych dla

Wskaźnik realizacji działania
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Cel strategiczny
seniorów.

Cele operacyjne – kierunki niezbędnych działań
3.3. Zwiększanie udziału osób starszych w życiu społecznym
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
3.4. Dostosowywanie systemu opieki zdrowotnej do potrzeb
osób starszych.
4.1. Zapewnienie odpowiedniego systemu wsparcia dla rodzin
z dysfunkcjami i zagrożonych dysfunkcjami.

4.2. Zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie
i minimalizowanie skutków jej wystąpienia.
Cel strategiczny 4.
Umacnianie rodzin w ich
prawidłowym
funkcjonowaniu
i przeciwdziałanie
przemocy.

4.3. Zapobieganie uzależnieniom i minimalizowanie skutków
ich występowania.

4.4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich
warunków do życia i rozwoju.

4.5. Wzmacnianie integracji członków rodzin.

Wskaźnik realizacji działania


liczba projektów zrealizowanych na rzecz osób starszych
w kierunku zwiększenia aktywności osób starszych;



liczba spotkań, wyjazdów integracyjnych;



liczba utworzonych placówek wsparcia;



liczba rodzin korzystających ze wsparcia;



liczba utworzonych grup wsparcia dla rodzin z dziećmi
sprawiającymi problemy wychowawcze;



liczba osób korzystających ze wsparcia;



liczba utworzonych grup wsparcia dla osób
doświdczoczających przemocy;



liczba osób korzystających ze wsparcia psychologicznego,
pedagogicznego i terapeutycznego;



liczba uczestników grup wsparcia dla osób uzależnionych;



liczba osób uczestniczących w terapii;



liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem;



liczba dzieci i młodzieży objętych programem dożywiania;



liczba dzieci młodzieży korzystających z wypoczynku ;



liczba zorganizowanych zajęć dla dzieci i młodzieży;



liczba spotkań z pedagogami zorganizowanymi dla
rodziców i dzieci sprawiających problemy wychowawcze;



liczba rodzin objętych wsparciem w zakresie wzmacniania
integracji jej członków.
Źródło: Opracowanie własne
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