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1. UWARUNKOWANIA PRAWNE I ZASADY OPRACOWYWANIA 

STRATEGII  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji 

lokalnej polityki społecznej. Ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów 

interwencji społecznych, podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk) 

występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie. Zgodnie z definicją 

sformułowaną w 1962 r. przez Alfreda Chandlera, teoretyka zarządzania, strategia to określenie 

głównych, długofalowych celów oraz takiej alokacji zasobów, która jest konieczna do osiągnięcia tych 

celów.  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem uwarunkowanym prawnie 

Obowiązek jej opracowania wynika wprost z art.16b i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, które w ramach zadań własnych gminy przewidują opracowanie i realizację 

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. Ustawodawca określił również, iż dokument ten 

powinien zawierać, w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym 

strategią oraz określenie celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, 

sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, a także wskaźników realizacji działań.  

Umiejscowienie obowiązku opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych w ustawie     

o pomocy społecznej nie oznacza, iż winna ona skupiać się jedynie na rozwiązywaniu problemów                    

z zakresu pomocy społecznej, ale obejmować wszystkie obszary polityki społecznej, mające wpływ na 

poprawę funkcjonowania lokalnej społeczności.  

Na treść i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych mają więc wpływ także 

inne akty prawne. Należą do nich w szczególności:  

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.),  

2) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, z późn. zm.),  

3) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124, z późn. 

zm.),  

4) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 

1375 ze późn. zm), 

5) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 180, 

poz. 1493, z późn. zm.),  
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6) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 

992, z późn. zm.),  

7) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1228, z późn. zm.),  

8) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.),  

9) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.                    

z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.),  

10) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225,                  

z późn. zm.),  

11) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),  

12) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 

734, z późn. zm.),  

13) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.                   

z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).  

Realizacja Strategii będzie wymagała także odwoływania się do innych aktów prawnych, m.in.                          

z zakresu edukacji, kultury, ochrony zdrowia i budownictwa socjalnego.  

Opracowana na tej podstawie Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Santok na 

lata 2014-2020 jest wieloletnim dokumentem programowym, na bazie którego w perspektywie 7 lat 

będzie realizowana polityka społeczna gminy  uwzględniająca podstawowe, przyjęte w przedmiotowym 

obszarze zasady, tj. w szczególności:  

1) zasadę samopomocy – określającą dążenie do tworzenia i rozwoju pomocy wzajemnej ludzi 

zmagających się z podobnymi problemami, zazwyczaj w obrębie niewielkich nieformalnych grup,  

2) zasadę przezorności – określającą, iż dążenie do bezpieczeństwa socjalnego wynikać powinno także 

z odpowiedzialności człowieka za przyszłość własną i rodziny,  

3) zasadę solidarności społecznej – niekiedy utożsamianą z solidaryzmem społecznym, oznaczającą 

wyższość wspólnego dobra nad interesem poszczególnych klas lub warstw,  

4) zasadę pomocniczości – oznaczającą określony porządek pomagania w celu umożliwienia osobom, 

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

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości: w pierwszej kolejności pomagać winna 

rodzina, a następnie społeczność lokalna, i na końcu państwo,  

5) zasadę partycypacji – oznaczającą taką organizację życia społecznego, by poszczególni ludzie mieli 

możliwość realizacji swoich ról społecznych, poszczególne grupy mogły zająć równoprawne z innymi 
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miejsce w społeczeństwie,  

6) zasadę samorządności – sprowadzającą się do zapewnienie prawa do aktywnego udziału                            

w instytucjach społecznych oraz tworzenia nowych instytucji w celu zaspokajania potrzeb i realizacji 

interesów,  

7) zasadę dobra wspólnego – polegającą na uwzględnianiu korzyści i interesów wszystkich obywateli, 

a w sytuacji sprzecznych interesów na poszukiwaniu kompromisów,  

8) zasadę wielosektorowości – oznaczającą równoczesne funkcjonowanie publicznych podmiotów 

polityki społecznej, organizacji pozarządowych i instytucji rynkowych zaspokajających potrzeby 

społeczeństwa.  

 

2. METODOLOGIA BUDOWANIA STRATEGII  
 

Biorąc pod uwagę dużą aktywność lokalnego samorządu przyjęto, że „Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Santok” będzie opracowywana metodą społeczno-ekspercką,                       

z udziałem materiałów, analiz statystycznych zgromadzonych i opracowanych przez poszczególne 

wydziały Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie 

Wlkp., Posterunku Policji w Santoku, Urzędu Statystycznego oraz pozostałych jednostek 

organizacyjnych Gminy. Informacje te pozwoliły na dobre zdiagnozowanie problemów społecznych 

oraz inwentaryzację zasobów Gminy, służących do ich rozwiązywania. 

W literaturze przedmiotu strategią zwykło się określać dokument, który wybranym, przemyślanym                 

i założonym do osiągnięcia celom przypisuje cały wachlarz zadań, określa środki i metody ich 

realizacji, w sposób całościowy i przemyślany wytycza kierunki, typuje priorytety oraz wskazuje 

zagrożenia. Zawiera również metody oceny (ewaluacji) i wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich 

realizację. Rozwiązania szczegółowe opracowań bywają wielorakie i operują rożnym poziomem 

uszczegółowienia. Jednak z założenia, biorąc pod uwagę stosunkowo długi horyzont czasowy ( 6 lat) 

Strategia musi być dokumentem o stosunkowo dużym poziomie ogólności. Dynamika procesów 

społecznych i warunkujących je procesów ekonomicznych jest tak duża, że dokumenty planistyczne 

muszą stwarzać możliwości modyfikacji i poprawek. 

Na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu przyjęto następujący tryb postępowania: 

1. określenie misji Gminy w zakresie polityki społecznej, zawierającej cel nadrzędny, do którego władze 

wspólnoty samorządowej zamierzają dążyć; 

2. określenie celów podstawowych, których realizacja przyczyni się do wypełnienia założonej misji; 

3. wskazanie celów strategicznych oraz zadań służących osiągnięciu wytyczonych celów 

podstawowych; 

4. określenie podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań. 
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Poszukując informacji o aktualnej skali zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej przez 

mieszkańców gminy Santok  wykorzystano dane za lata 2010-2012 świadczące o wielkości 

zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców Gminy na pomoc społeczną. 

Przeprowadzona analiza danych pozwoliła ocenić: 

-  jakie deficyty w zaspokojeniu potrzeb socjalnych występują na terenie Gminy, 

-  jakiego rodzaju wsparcie świadczy  Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- jakie kategorie problemów społecznych najczęściej determinują zapotrzebowanie na świadczenie 

pomocy społecznej, czyli co najczęściej powoduje, że określona liczba mieszkańców znajduje                     

się w sytuacji, w której bez pomocy (najczęściej w postaci zasiłków) nie jest w stanie zapewnić sobie                  

i swoim rodzinom socjalnej egzystencji. 

W statystyce tej, sporządzanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej, można znaleźć informacje                             

o przyczynach przyznawanej pomocy społecznej.  

W analizie zestawiono informacje o przyczynach, z powodu których mieszkańcy korzystają z pomocy 

społecznej w poszczególnych latach. Poszczególne kategorie problemów, dla których dokonywane                    

są obliczenia w tabelach, odpowiadają powodom przyznawania pomocy społecznej wymienionym                    

w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNO-ANALITYCZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GMINA SANTOK 
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1.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE  
 

Gmina Santok położona jest w centralnej części województwa lubuskiego i zajmuje obszar 

16.934 ha. Santok to jedna z najstarszych miejscowości w Polsce, pierwsza wzmianka pisana o Santoku 

pochodzi z 1097 roku, natomiast początki grodu santockiego sięgają przełomu VII i VIII wieku. W 1997 

roku Santok obchodził jubileusz 1300 -lecia grodu. Gmina od zachodu przylega bezpośrednio do miasta 

Gorzowa Wlkp. w odległości - 12 km, od przejścia granicznego w Słubicach - 60 km, w Świecku - 64 

km. Odległość do najbliższej trasy międzynarodowej Świnoujście - Jakuszyce - 15 km, do Berlina -126 

km. Gmina Santok od zachodu przylega bezpośrednio do Gorzowa Wlkp., co w decydującym stopniu 

wpływa na jej charakter - gminy podmiejskiej. Północny obszar gminy, poprzez m.in. Puszczę 

Gorzowską, sąsiaduje z gminą Kłodawa. Wschodnia część gminy przylega do gmin Zwierzyn                             

i Drezdenko, natomiast południowa graniczy, przez Puszczę Nadnotecką z gminą Skwierzyna oraz 

Deszczno. 

Gmina Santok składa się z 15-tu sołectw i takiej samej liczby miejscowości. W skład Gminy 

wchodzą następujące miejscowości: Baranowice, Czechów, Górki, Gralewo, Janczewo, Jastrzębnik, 

Lipki Małe, Lipki Wielkie, Ludzisławice, Mąkoszyce, Nowe Polichno, Płomykowo, Santok, Stare 

Polichno i Wawrów. 

 

1.2 DEMOGRAFIA 

Gminę Santok zamieszkuje ponad 8019 osób ( z czego w miejscowości gminnej Santok-880 osób). 

Ogólna powierzchnia gminy Santok 16.830ha-168km². Gęstość zaludnienia wynosi 45 osób na 1 km², 

zaś na sieć osadniczą składa się 15 sołectw. 

Wybrane dane statystyczne 

Wybrane                            

dane statystyczne 

          2010               2011             2012 

Powierzchnia w ha          16939              16939            16939 

Ludność             7844                7945              8019 

Ludność w wieku  

nieprodukcyjnym  na 

100 osób w wieku 

produkcyjnym 

 

 

            49,3 

 

 

               49,1 

  

 

              48,9 

Bezrobotni 

zarejestrowani 

 

            373 

 

               410 

  

               440 

 

Źródło- Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 

                                                           

 

Dla sytuacji społecznej i gospodarczej gminy istotne znaczenie ma struktura jej mieszkańców                          
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w podziale na podstawowe grupy funkcjonalne ( wiek przedprodukcyjny 0-17 lat, wiek produkcyjny 18-

59/64 lat i wiek poprodukcyjny powyżej 60/65 lat) oraz zmiany jakie wystąpią w tych relacjach                       

w kolejnych najbliższych i dalszych latach.  

Wskaźniki ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi 54,5 i jest 

niższe w Gminie Santok niż w województwie lubuskim ( średnia w woj.59,0), co oznacza, że obciążenie 

osób w wieku produkcyjnym osobami niepracującymi jest średnio niższe niż w województwie                          

i powiecie gorzowskim. Należy jednak dodać, że znaczna część osób w wieku produkcyjnym do rolnicy. 

Analizując przemiany w strukturze wieku ludności w okresie ostatnich 10 lat, stwierdza się: 

-spadek udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym ( spadek liczby dzieci w wieku szkolnym);-od 

2007r.  nastąpił wzrost liczby urodzeń ( dodatni przyrost naturalny) 

-wzrost udziału pozostałych dwóch grup funkcjonalnych, w szczególności grupy produkcyjnej (wejście 

wyżu demograficznego w wiek zdolności do pracy). 

 

1.3  INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

Edukacja 

Przedszkola 

Gmina Santok jest organem prowadzącym trzy przedszkolne placówki oświatowo-

wychowawcze, które pomimo coraz większych trudności finansowych społeczeństwa, są utrzymywane 

poprzez znaczne dofinansowanie gminy. Są to: 

 Gminne przedszkole w Wawrowie, 

 Gminne przedszkole w Santoku, 

 Gminne przedszkole w Lipkach Wielkich. 

 Przedszkolaki oraz ich rodzice biorą udział w wielu imprezach cyklicznych 

organizowanych przez przedszkola. Corocznie organizowane są m.in. następujące 

imprezy: Międzyszkolne Święto „Muchomora”, Andrzejki, Mikołajki, Zabawy 

Choinkowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty oraz Dzień Dziecka. 

Organizowane są także wycieczki, pikniki, zawody sportowe oraz liczne konkursy.                       

We wszystkich uroczystościach biorą udział rodzice, także poprzesz pomoc w organizacji 

tych imprez. 

 Szkoły podstawowe i Gimnazja 

 Gmina Santok utrzymuje i prowadzi szeroko rozbudowaną sieć placówek oświatowych,  

w następujących miejscowościach: 

 Zespół Szkół w Santoku, obejmujący oddziały podstawowe i gimnazjum,  

 Zespół Szkół w Lipkach Wlkp., obejmujący oddziały podstawowe oraz gimnazjum,  

 Szkołę podstawową w Wawrowie,  
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 Szkołę podstawową w Janczewie,  

 Uczniowie Gimnazjum kontynuują naukę w szkołach średnich głównie w Gorzowie Wlkp. 

 Uczniowie gminy Santok mogą rozwijać swoje uzdolnienia w ramach zajęć 

pozalekcyjnych, w klubach sportowych oraz kołach przedmiotowych i zainteresowań, 

takich jak: koła plastyczne, teatralne – „Zabawa w teatr” w Santoku, SKS-y, koła 

informatyczne, matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze oraz wiele innych. Zespoły 

szkół także wydają gazetki szkolne w Santoku – „Okno” oraz w Lipkach Wlk. „Agrafki”. 

 Wśród imprez organizowanych przez Szkoły Podstawowe charakter cykliczny mają m.in. 

Sprzątanie Świata, Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów, Święto Pieczonego 

Ziemniaka, Mikołajki, Jasełka, Akademie z okazji świąt narodowych i Dnia Nauczyciela, 

Kobiet, Babci i Dziadka, Gminne Igrzyska Sportowe, turnieje oraz wiele przedmiotowych 

konkursów szkolnych. 

Biblioteki 

 Na terenie gminy znajdują się dwie biblioteki gminne, w Santoku oraz Lipkach Wielkich., 

oferujących mieszkańcom 21 tysięcy woluminów. Dodatkowo wszystkie szkoły dysponują 

własnymi podręcznymi bibliotekami, oferującymi głównie obowiązkową literaturę oraz 

naukowe periodyki. Średnio w roku odnotowuje się 8.000 wypożyczeń. 

Sport 

W gminie zarejestrowanych jest i działa 5 klubów sportowych grupujących 16 drużyn 

piłkarskich: 

 Klub Sportowy „Polonia” Lipki Wielkie, 

 Klub sportowy „Delta – TIR GUM” Stare Polichno,  

 Klub Sportowy „Kasztelania” Santok, 

 Klub Sportowy „Iskra” Janczewo, 

 Klub Sportowy „Warta” Wawrów. 

Łączna liczba zawodników zgrupowanych w drużynach wynosi ok. 300 osób. Wszystkie kluby 

są dotowane z budżetu gminy i są odpowiedzialne za popularyzację sportu wśród mieszkańców gminy. 

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 5 trawiastych boisk sportowych do piłki nożnej,                          

w miejscowościach: Wawrów, Janczewo, Santok, Stare Polichno i Lipki Wielkie. 

Gmina posiada trzy sale gimnastyczne: w miejscowości Wawrów i Santok oraz wybudowaną                                 

w 2003r. nowoczesną salę w Lipkach Wielkich. Ponadto przy każdej szkole zlokalizowane są 

uniwersalne boiska, o nawierzchni bitumicznej do gry w koszykówkę i piłkę ręczną. W miejscowości 

Santok zlokalizowana jest również przystań rzeczna, na której uprawiać można sporty kajakowe                          

i motorowodne. 
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Kultura 

Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Santoku. W nim odbywają się 

lokalne imprezy, a także zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Przy Ośrodku Kultury 

prowadzone przez instruktorów są sekcja plastyczna, filmowa i taneczna oraz Akcja Ferie i Akcja Lato, 

które prowadzone są dla dzieci wypoczywających w gminie. Wśród imprez kulturalnych 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury wraz z Urzędem Gminy można wymienić m.in. 

Kiermasz Pszczelarski, Powiatowy Dzień Strażaka, Festyn Samorządowy w Lipkach Wielkich, Dni 

Santoka, Dożynki Gminne, Ogólnopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi oraz Zawody 

Żużlowe.  

 Edukacja kulturalna prowadzona jest także przez szkoły działające na terenie gminy oraz                          

w ramach zajęć pozalekcyjnych w czterech świetlicach środowiskowych. W ramach działań szkół 

organizowane są imprezy kulturalno - sportowe, liczne konkursy, dyskoteki, gry, zabawy, 

przedstawienia, koncerty i wystawy oraz wiele konkursów edukacyjnych.  

W ramach działań świetlic opiekuńczo - wychowawczych w Lipkach Wlk., Santoku, Wawrowie 

i Janczewie, Gralewie, Czechowie, Płomykowie, Starym Polichnie i Jastrzębniku w roku szkolnym 

dzieci biorą czynny udział w organizowaniu imprez środowiskowych, kampanii profilaktycznych, 

przygotowują programy artystyczne, biorą udział w warsztatach oraz turniejach sportowych                               

i konkursach. Dzieci także otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji, uczą się samoakceptacji, zasad 

funkcjonowania w grupie rówieśniczej, samodzielnego rozwiązywania problemów i konfliktów, 

wzajemnej tolerancji oraz stosowania nabytych umiejętności w życiu codziennym. Dodatkowo podczas 

ferii zimowych i w miesiącach wakacyjnych organizowane były zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, 

w tym nauka obsługi komputera, gry świetlicowe, konkursy plastyczne, doskonalenie umiejętności 

manualnych, gry i zabawy na powietrzu oraz wycieczki piesze. 

Od blisko 50 lat na terenie gminy Santok ma swoją siedzibę Koło Gospodyń Wiejskich                           

z Janczewa. Koło to jest jedynym z najdłużej działających w województwie lubuskim. Obecnie Koło te 

czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy Santok, ściśle współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego w Lubniewicach, skąd często przyjeżdża fachowiec i przeprowadza kursy, np. na temat 

zdrowego odżywiania się. Co roku Ośrodek ten organizuje konkurs pt. „Nasze kulinarne dziedzictwo”. 

Panie z Janczewa do tej pory zgłosiły trzy regionalne produkty: ser biały janczewski, ser suszony                        

i papierówki w wekach. Dlatego też kuchnia jest specjalnością tego koła. Koło Gospodyń Wiejskich                      

w Janczewie stara się także kultywować tradycje ( nie tylko kulinarne), ale także według starego 

sposobu przygotowują corocznie wieniec dożynkowy, który zdobywa co roku nagrody. 

Na terenie gminy Santok działają następujące organizacje pozarządowe: 

 Fundacja Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej. 

 Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Santoku, Lipkach Wielkich i Starym Polichnie. 

 Koła Polskiego Związku Łowieckiego: 
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    Sokół  

    Wilk 

    Puszcza Nadnotecka 

    Celuloza 

    Bory Lubuskie 

    Noteć 

 Związek Harcerstwa Polskiego. 

 Kluby Sportowe. 

 Santockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wymagających Pomocy. 

 Polski Związek Pszczelarski. 

 Związki Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 Santockie Stowarzyszenie Jeździeckie. 

Ochrona zdrowia 

Teren gminy podzielony jest na dwa rejony zapobiegawczo – lecznicze. Usługi medyczne 

zostały od 1 stycznia 2000r. całkowicie sprywatyzowane w oparciu o umowy poszczególnych 

świadczeniodawców z Lubuską Regionalną Kasą Chorych w Zielonej Górze. Udzielane usługi i porady 

medyczne są bezpłatne. 

Podstawową opiekę zdrowotną w I rejonie zapobiegawczo – leczniczym, prowadzi: Ośrodek 

Zdrowia w Santoku – Praktyka Lekarza Rodzinnego. 

Podstawową opiekę zdrowotną w II rejonie zapobiegawczo – leczniczym, prowadzi: Ośrodek 

Zdrowia w Lipkach Wielkich – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej J.H.O „ESKULAP”                           

w Gorzowie Wlkp., filia: Ośrodek Wiejski w Lipkach Wielkich. 

Stan bezpieczeństwa 

Teren gminy Santok podzielony jest na dwie dzielnice (północną i południową), które obsługuje 

dwóch dzielnicowych. W zależności od potrzeb na terenie gminy służbę pełnią również policjanci 

innych pionów II Komisariatu Policji w Gorzowie. W Santoku oraz Lipkach Wlk. znajdują się dyżurne 

posterunki policji. 

 

Turystyka 

Należy podkreślić, że po wielu latach stagnacji uznano w naszym kraju, iż turystyka może się 

stać w stosunkowo krótkim czasie jednym ze stymulatorów rozwoju społeczno – gospodarczego i 

istotnym źródłem dochodów gminy. Tak też się stało i obecnie jest ona dziedziną gospodarki, w którą 

należy i warto inwestować. 

Na terenie gminy znajdują się cenne przyrodniczo tereny, oznakowane szlaki turystyczne, 
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rowerowe, piesze i wodne: 

 Piesze szlaki turystyczne (Szlak żółty, Szlak niebieski oraz Szlaki piesze zlokalizowane na 

terenie rezerwatu "Buki Zdroiskie"), 

 Rowerowe szlaki turystyczne (Szlak niebieski oraz wiele nieoznakowanych ale 

używanych, które są projektowane do zagospodarowania) 

 Profil społeczno – gospodarczy gminy pozostaje zbliżony do średniej pozostałych gmin 

powiatu. Porównaniu zostały poddane następujące dane dotyczące struktury użytkowania 

gruntów, charakteru aktywności gospodarczej mieszkańców, ich struktury wiekowej oraz 

dochodów i wydatków w porównaniu na jednego mieszkańca.  

 Na tle kraju jak i sąsiednich regionów, lubuskie wyróżnia się stosunkowo wysokim 

odsetkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz niskim odsetkiem ludności w wieku 

poprodukcyjnym. Dzięki temu wskaźnik obciążenia ekonomicznego należy do 

najniższych w kraju a zważywszy na strukturę ludności może w bliskiej przyszłości ulec 

dalszej zmianie. 

 Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Santok przedstawia się podobnie  w porównaniu 

do średnich danych z sąsiednich gmin powiatu gorzowskiego. W badanej gminie bardzo 

korzystnie przedstawia się udział osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym na tle 

sąsiednich gmin. Jednakże można się spodziewać, iż w najbliższych latach na skutek 

starzenia się społeczeństwa wzrośnie o kilka procent udział osób w wieku 

poprodukcyjnym. W porównaniu z województwem lubuskim struktura ta przedstawia się 

o wiele korzystniej. 

 

 

2. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

2.1 UBÓSTWO 

Ubóstwo jest pojęciem, które nie jest jednoznacznie zdefiniowane. W literaturze przedmiotu 

funkcjonują różne jego ogólne definicje. Jednakże ubóstwo z reguły wiązane jest z faktem 

niezaspokojenia pewnych podstawowych potrzeb na pożądanym poziomie. Najczęściej w badaniach 

(jak np. w Diagnozie społecznej. Warunki i jakość życia Polaków.) przyjmuje się tzw. finansową 

definicję ubóstwa, gdzie ubóstwem określa się sytuację, w której gospodarstwo domowe nie dysponuje 

wystarczającymi środkami finansowymi (zarówno środkami pieniężnymi w postaci dochodów 

bieżących i dochodów z poprzednich okresów jak i w formie nagromadzonych zasobów materialnych) 

pozwalającymi na zaspokojenie jej podstawowych potrzeb.  

Przy ocenie ubóstwa istotnym jest wskaźnik minimum egzystencji i minimum socjalnego określany 

przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz kryterium dochodowe przyjęte w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej uprawniające do pomocy publicznej.  
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Minimum egzystencji - zwane także minimum biologicznym, wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb 

konsumpcyjnych, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia i rozwoju psychofizycznego 

człowieka. Zaspokajanie potrzeb na tym poziomie i zakresie rzeczowym umożliwia jedynie przeżycie.  

Minimum socjalne – wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzymania gospodarstw domowych. Zakres  

i poziom zaspokajanych potrzeb według tego modelu winny zapewniać takie warunki życiowe, by na 

każdym z etapów rozwoju człowieka umożliwić reprodukcję jego sił życiowych, posiadanie                                

i wychowanie potomstwa oraz utrzymanie więzi społecznych.  

Powody przyznania pomocy w latach 2010-2012  

 

Powód trudnej sytuacji 

życiowej 

2010 2011 2012 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

Ubóstwo 59 180 114 356 127 382 

Potrzeby ochrony 

macierzyństwa 
  7   48 16 98  14   82 

Bezdomność    2    3 - -  -  - 

Bezrobocie 142 455 138 436 133 449 

Niepełnosprawność 86 261 92 262 97 281 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 
- - 17 36 27 65 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo -

wychowawczych i  

prowadzenia gosp. 

Domowego 

W tym rodziny niepełne 

     rodziny wielodzietne 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

138 

 

 

 

 

 

 

Alkoholizm 6 15 9 26 11 38 

Trudności w 

przystosowaniu do życia 

po opuszczeniu zakładu 

karnego 

3 4 4 5 3  4 

 
Źródło : opracowanie na podstawie danych z OPS w Santoku. 

Na realizację przyznawania i wydawania zasiłków celowych Ośrodek Pomocy Społecznej 

otrzymuje środki finansowe z budżetu gminy, które przeznacza się m.in. na częściowe pokrycie kosztów 
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leczenia i leków, dożywianie uczniów, dofinansowanie zakupu opału i odzieży oraz niezbędnych 

przedmiotów użytku domowego, drobnych napraw i remontów w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu. 

Obecnie z zasiłków celowych korzystało 230 rodzin, z zasiłków okresowych natomiast 217 rodzin. 

Świadczenia rodzinne przyznane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku 

Dodatki do zasiłków 
2011 2012 

Liczba rodzin 

W tym z tytułu : 

-urodzenia dziecka 

-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

rozpoczęcia roku szkolnego 

-podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

 

36 

 

26 

52   

 

94 

104  

-503 osoby 

  

 

 

 

30 

 

18 

45 

 

87 

97 

-445 osoby 

  

 

 

Zasiłki pielęgnacyjne 228 248 

Świadczenia pielęgnacyjne 49 58 

Źródło : opracowanie na podstawie danych z OPS w Santoku. 

Wykorzystanie środków finansowych przez OPS Santok 

Wydatki OPS             2010               2011            2012 

świadczenia rodzinne 2 280 575 zł 2 318 965 zł 2 300 887 zł 

zasiłki  stałe 125 598 zł 150 988 zł 167 053 zł 

zasiłki okresowe 194 000 zł 187 000 zł 191 400 zł 

zasiłki celowe 47 013 zł 49 323 zł 45 000 zł 

Ubezpieczenie zdrowotne 10 429 zł 12 900 zł 14 320 zł  

Zasiłki celowe na zakup żywności 400 000 zł 346 500 zł 300 000 zł 

utrzymanie 403 486 zł 446 567 zł 476 742 zł 

Pobyt osób w Domu Pomocy 

Społecznej 

153 663 zł 199 457 zł 234 381 zł 

Środowiskowy Dom Samopomocy 122 740 zł               155 150 zł 175 980 zł 

Prace użyteczne 16 639 zł 24 091 zł 25 166 zł 

RAZEM 3 754 143 zł 3 890 941 zł 3 930 929 zł 

Procentowy udział w wydatkach gminy 18,95 % 21,51 % 24,31 % 

Źródło: dane OPS w Santoku. 
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Analizując wysokość nakładów przeznaczonych na pomoc społeczną w gminie, należy 

zauważyć, iż nakłady finansowe przeznaczane na wspomaganie osób i rodzin z roku na rok rosną. Taki 

stan rzeczy jest efektem wprowadzenia zmian ustawowych czyniących ośrodek dysponentem środków 

na świadczenia rodzinne, które – co potwierdzają powyżej przedstawione dane – stanowią niebagatelną 

pozycję w jego budżecie oraz zwiększenia liczby zadań własnych. 

 

2.2. BEZROBOCIE  

Bezrobocie jako zjawisko społeczne, w którym część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej 

podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów, ma znaczący wpływ na 

ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia człowieka, zwłaszcza w przypadku długookresowości. 

Jednym z pierwszych skutków utraty pracy jest obniżenie standardu życia rodziny, także wtedy, gdy 

otrzymywane są świadczenia kompensujące pracę. Sytuacja materialna osób dotkniętych bezrobociem 

zależy od standardu życia w czasie trwania zatrudnienia, a zwłaszcza od posiadanych dóbr trwałego 

użytku, oszczędności i długów. Pogorszenie stanu funkcjonowania rodziny jest proporcjonalne do 

okresu pozostawania bez pracy, co znajduje odzwierciedlenie w przejawiających się w rodzinie 

problemach opiekuńczo – wychowawczych, przemocą, zanikiem autorytetu rodzicielskiego. Może też 

prowadzić do rozpadu rodziny czy przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorów osobowych,                               

a w konsekwencji do dziedziczenia statusu bezrobotnego.  

Miernikiem problemu bezrobocia jest m.in. wskaźnik bezrobocia, czyli procentowy udział liczby 

bezrobotnych w liczbie ludności będącej w wieku produkcyjnym.  

Równowaga lokalnego rynku pracy to jeden z najważniejszych celów polityki rozwoju 

społeczno-gospodarczej każdego miasta i gminy, tak w wymiarze czasu bieżącego jak i wymiarze wielu 

lat. Ocena lokalnego popytu na pracę, ilustrowanego stanem pracujących jest wobec niepełnej statystyki 

utrudniona. 

Wśród wszystkich problemów społecznych występujących w obecnej polskiej rzeczywistości, 

bezrobocie wydaje się być najpoważniejszym. Nie inaczej jest na terenie Gminy Santok. Bezrobocie 

dotyka dużej liczby mieszkańców gminy korzystających z pomocy społecznej (38% rodzin 

korzystających z pomocy OPS, patrz tabela nr 27). 

Pomocą dla osób bezrobotnych z terenu gminy zajmuje się głównie Powiatowy Urząd Pracy                 

w Gorzowie Wlkp. Działania te wspierane są również przez Urząd Gminny w Santoku  

i Ośrodek Pomocy Społecznej, który stara się doraźnie pomóc poprzez zlecanie prac użytecznie 

społecznych. 

W powiecie gorzowskim na koniec roku 2006 stopa bezrobocia wynosiła 16%  

i w porównaniu do roku 2005 zmniejszyła się o 5 %; w województwie lubuskim wynosiła natomiast 

19,3%. 
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Bezrobocie często jest przyczyną izolacji społecznej, powoduje obniżenie poczucia własnej 

wartości, utraty autorytetu w rodzinie. Stres i utrata stabilizacji powodują często niemożność 

podejmowania racjonalnych, a niekiedy jakichkolwiek decyzji. Pojawia się apatia i zniechęcenie oraz na 

niepokojącą skalę, degradacja dużych grup społecznych i to nie tylko bezrobotnych, ale także ich  

rodzin. Zdarza się, że długotrwałym bezrobociem objęci są wszyscy dorośli członkowie rodziny.                      

W rodzinach takich występują często dodatkowe problemy, takie jak nieumiejętność przystosowania się 

do zmieniających się zasad funkcjonowania na rynku pracy, bierność i towarzyszące często tym 

zjawiskom patologie, głównie nadużywanie alkoholu.  

Dzieci pochodzące z rodzin, gdzie rodzice są osobami bezrobotnymi, odczuwając własną 

sytuację materialną jako gorszą, stopniowo mogą izolować się, co jest dotkliwym ograniczeniem 

naturalnych potrzeb związanych z rozwojem intelektualnym i społecznym. Zawęża się krąg wspólnych 

zainteresowań rówieśniczych, dzieci przestają być zapraszane do wspólnej nauki i zabawy. Zdarza się 

także, że jednocześnie z odrzuceniem przez rówieśników, z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny, 

dzieci popadają w sytuacje konfliktowe w szkole z wychowawcami i nauczycielami. Odbija się to 

wszystko bardzo silnie na postawach dzieci i młodzieży, na ich zachowaniu oraz wartościowaniu 

zjawisk i osób. Skutkiem bezrobocia w rodzinie jest także osłabienie autorytetu rodziców.  

W opinii dzieci, zwłaszcza nastolatków, taka sytuacja jest przejawem braku zaradności, nieumiejętności 

dostosowania się do nowej rzeczywistości społeczno - ekonomicznej czy życiowego nieudacznictwa. 

Powoduje to zachwianie systemu wartości młodego pokolenia i obniżenie w hierarchii takich wartości 

jak wykształcenie, uczciwa praca, solidarność. 

Rodziny, w których żyją osoby bezrobotne, szczególnie długotrwale pozostające bez prawa                 

do zasiłku, z konieczności stają się klientami pomocy społecznej.  

 W gminie jak i powiecie utrzymuje się tendencja spadkowa liczby osób bezrobotnych. Duży 

wpływ na tą sytuacje miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, otwarcie nowych zagranicznych 

rynków pracy oraz niewielki wzrost gospodarczy kraju. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w 2012r. zarejestrowanych było 440 osób. 251 kobiet, w tym 37                     

z prawem do zasiłku i 214 bez prawa do zasiłku. 189 mężczyzn w tym, 33 z prawem do zasiłku i 156 

bez prawa do zasiłku. Z żywienia dzieci w szkołach skorzystało 156 dzieci z 84 rodzin.  

2.3. BEZDOMNOŚĆ  

Bezdomność w ujęciu socjologicznym stanowi problem społeczny charakteryzujący się brakiem miejsca 

stałego zamieszkania – brakiem domu. Bezdomność w ujęciu psychologicznym to z kolei kryzysowy 

stan egzystencji osoby nie posiadającej faktycznego miejsca zamieszkania, pozbawionej środków 

niezbędnych do zaspokojenia elementarnych potrzeb, trwale wykorzenionej ze środowiska w wyniku 

rozpadu więzi społecznych i akceptującej swoją rolę społeczną. Jako stan ewidentnej i trwałej 

deprywacji potrzeb mieszkaniowych, w sytuacji, gdy dotknięta bezdomnością osoba nie jest w stanie jej 

zapobiec, wiąże się z poważnym upośledzeniem psychicznego i społecznego funkcjonowania 
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człowieka.  

Bezdomność spowodowana jest wieloma czynnikami. Najczęściej wśród nich wymienia się rozpad 

rodziny, eksmisje, powrót z zakładu karnego bez możliwości zamieszkania, brak stałych dochodów, 

przemoc w rodzinie, brak tolerancji społecznej, uzależnienia, opuszczenie domu dziecka.  

Problem bezdomności na terenie Gminy Santok występuje rzadko. W razie potrzeby Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Santoku współpracuje z noclegowniami na terenie Gorzowa Wlkp. 

 

2.4. UZALEŻNIENIA  

Nadużywanie alkoholu i zażywanie narkotyków stanowi obecnie jedną z poważniejszych kwestii 

społecznych, którą muszą zajmować się społeczności lokalne. Sytuacja społeczno – gospodarcza 

(bezrobocie, ubóstwo) powoduje nasilenie się problemów związanych z obecnością alkoholu                            

i narkotyków w polskich rodzinach. Są to nie tylko problemy zdrowotne, ale także problemy dotyczące 

utrzymania prawidłowych relacji w rodzinie i środowisku (tj. problem przemocy w rodzinie, 

zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich, zakłócenia porządku publicznego), problemy                                  

z odnalezieniem się na konkurencyjnym rynku pracy, problemy z regulowaniem zobowiązań 

finansowych (w tym w szczególności zaciągniętych kredytów). Alkohol i narkotyki powodują 

negatywne skutki nie tylko dla osób, które po nie sięgają, ale przede wszystkim wyrządzają szkodę całej 

rodzinie.  

Na terenie gminy Santok występują problemy z nadużywaniem alkoholu, co powoduje 

zagrożenie dla funkcjonowania społecznego i ekonomicznego gminy. Ma to wpływ na pogorszenie 

stanu zdrowia mieszkańców, a przede wszystkim młodzieży oraz kształtowanie się społecznych postaw 

moralnych. Stwierdza się, że na terenie naszej gminy poziom spożywania alkoholu uwarunkowany jest 

przez wiek i płeć. Przeważnie alkohol nadużywają mężczyźni do 65 roku życia oraz kobiety, które także 

borykają się z tym problemem. W grupie osób nadużywających alkohol są osoby bez stałego 

udokumentowanego źródła dochodu lub o średnim poziomie dochodów. Niepokojącym sygnałem, jest 

to, że w grupie pijących alkohol jest także młodzież i dzieci.  

W 2012 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) zajmowała 

się głównie rozpoznaniem środowisk, w których istnieje problem alkoholowy.  

W ubiegłym roku z Punktu Konsultacyjnego działającego przy GKRPA skorzystały 47 osoby 

uzależnione i 5 osób współuzależnionych, które zostały skierowane na zajęcia terapeutyczne 

prowadzone przez specjalistę ds. uzależnień. W zajęciach terapeutycznych systematycznie brało udział 

19 osób, które ukończyły z  terapię. Obecnie terapię kontynuuje 15 osób. Na potrzeby GKRPA w 2012 r. 

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. przeprowadziła 50 wywiadów środowiskowych.  

Na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. funkcjonariusze Policji  4 osoby 

przymusowo doprowadzili na badania psychiatryczno - psychologiczne celem wydania opinii 

dotyczącej stopnia uzależnienia od alkoholu. W 8  przypadkach GKRPA wystąpiła do Sądu                         
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z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu. Ilość środowisk, w których występuje problem alkoholowy i przemoc obecnie wynosi  

13 .W ubiegłym roku GKRPA odbyła  14 posiedzeń. 

Z powodu nadmiernego spożywania alkoholu wzrasta ubóstwo, demoralizacja  

i obniżanie kariery zawodowej. Powoduje to, że rośnie liczba rodzin objętych pomocą materialną.                     

Z pomocy społecznej na terenie Gminy Santok w 2012 roku skorzystało 11  rodzin, u których występuje 

problem alkoholowy. 

Z inicjatywy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w 2006 roku m.in.  

w klasach gimnazjalnych w Santoku przeprowadzono sondaż na temat zagrożenia uzależnieniami. 

Zrealizowane badanie wykazało skalę zachowań ryzykownych prezentowanych przez młodzież 

gimnazjalną w obszarze co najmniej jednorazowego zażycia środków uzależniających. Wyniki badań 

przedstawiały się następująco: 

 kontakt z alkoholem niskoprocentowym – 81,3% gimnazjalistów, 

 kontakt z alkoholem wysokoprocentowym – 64,1% gimnazjalistów, 

 kontakt z tytoniem – 55,2% gimnazjalistów, 

 kontakt ze sterydami – 4,1% gimnazjalistów. 

Uzyskane wyniki są zaskakujące, według nich ponad 80% młodzieży miała kontakt  

z alkoholem. Dlatego też regularne badania i profilaktyka stają się istotnymi narzędziami 

umożliwiającymi weryfikację działań przeprowadzanych na terenie placówek szkolnych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie uchwala Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok oraz czynnie 

uczestniczy w jego realizacji.  

W 2012 roku przeprowadzane były akcje profilaktyczne na terenie szkół na temat uzależnień 

oraz bezpieczeństwa w szkole dla uczniów i ich rodziców. Gmina brała także udział w Ogólnopolskiej 

Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Szkoła bez Przemocy”. Przez cały rok 

organizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicach opiekuńczo- wychowawczych, które  

działają w 9 miejscowościach. GKRPA w organizacji działań profilaktycznych i rozwiązywania 

problemów alkoholowych współpracuje ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Kultury, służbą zdrowia, 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Santoku, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp. 

oraz Komendą Wojewódzką i Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. 

Grupą, która narażona jest na szczególne konsekwencje nadużywania alkoholu i używanie narkotyków, 

są dzieci i młodzież szkolna. Substancje te działają niekorzystnie zarówno na rozwój psychofizyczny 

młodych ludzi jak i na ich społeczne funkcjonowanie (problemy w szkole, problemy w relacjach                         

z rodzicami, kłopoty z prawem, niechciane kontakty seksualne).  

Z ogólnopolskich badań ESPAD zrealizowanych w 2011 r. wynika, iż:  

1) chociaż raz w ciągu całego życia po alkohol sięgnęło 87,3 % uczniów III klas gimnazjum i 95,2 % 
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uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych,  

2) najbardziej popularnym napojem alkoholowym wśród całej młodzieży jest piwo, najmniej – wino,  

3) do upicia się w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem przyznało się 21,4 % uczniów z młodszych 

roczników i 32,3 % ze starszej grupy,  

4) najczęściej zażywaną substancją psychoaktywną wśród młodzieży jest marihuana lub haszysz, do 

zażywania których kiedykolwiek przyznało się 24,3% uczniów gimnazjów i 37,3% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych,  

5) do używania dopalaczy chociaż raz w życiu przyznało się 10,5 % gimnazjalistów i 15,8% uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych.  

Problem narkomanii 

 Problem uzależnienia od narkotyków także istnieje na terenie gminy Santok, choć do tej pory 

nie odnotowano osób, które z powodu narkomanii korzystają z pomocy społecznej. Niestety narkomania 

jest coraz powszechniejszym zjawiskiem, ma wielowymiarowe przyczyny, a szkody z nim związane 

obserwowane są w różnych sferach życia społecznego.  

 W 2006 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w klasach gimnazjalnych gminy Santok przeprowadziła sondaż na temat 

zagrożenia narkomanią. Według badań do jednorazowego kontaktu z narkotykami przyznało się 17,1% 

badanej młodzieży. Analizując wyniki otrzymanych badań zostały one porównane w danymi                   

z 2004 roku, kiedy to po narkotyki sięgało 7,2% gimnazjalistów. W ciągu dwóch lat w tej samej grupie 

badanych osób poziom wzrósł o 10%. 

 

2.5. PRZEMOC W RODZINIE  

Przemoc w rodzinie stanowi obecnie jedną z istotniejszych kwestii społecznych. Jest zjawiskiem, które 

dotyka każdą grupę społeczną. Niemniej jednak czynnikiem sprzyjającym przemocy jest ubóstwo                        

i alkoholizm. Głównie w tych rodzinach dochodzi do tzw. przemocy gorącej, mającej gwałtowny 

przebieg, objawiającej się wybuchami agresji, brutalnością. W tych przypadkach najczęściej 

interweniuje Policja i te rodziny trafiają do statystyk. Natomiast w rodzinach o wysokim statusie 

społecznym najczęściej dochodzi do tzw. przemocy chłodnej, bardziej wyrafinowanej, 

niepozostawiającej śladów. W tych przypadkach Policja interweniuje znacznie rzadziej. Rodziny te                  

są mniej dostępne z zewnątrz. Nie korzystają z pomocy społecznej, leczą się prywatnie, przez sąsiadów 

postrzegane są często jako wzorcowe.  

Przemoc w rodzinie ma najczęściej postać przemocy fizycznej i psychicznej, a w dalszej kolejności 

materialnej i seksualnej.  

W Polsce nie ma ogólnokrajowego, jednolitego systemu zbierania danych na temat przemocy                            

w rodzinie. Oficjalne statystyki prowadzone przez Komendę Główną Policji (KGP) obejmują wyłącznie 
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zgłoszone przypadki, czyli takie, w których doszło do interwencji domowej i sporządzenia tzw. 

Niebieskiej Karty.  

Według danych TNS OBOP ujętych w raporcie z badań ogólnopolskich Diagnoza zjawiska przemocy                 

w rodzinie w Polsce wobec kobiet i wobec mężczyzn przeprowadzonych w 2010 r. aż 60% badanych zna 

w swoim otoczeniu przynajmniej jedną rodzinę, w której dochodzi do przemocy wobec kobiet, a 32% – 

wobec mężczyzn. Zgodnie z danymi Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety (58%) oraz dzieci do lat 13 (24%). Natomiast 

sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (96%), będący często pod wpływem alkoholu.  

Na terenie gminy Santok nie odnotowano jeszcze przypadków korzystania z pomocy społecznej 

z powodu przemocy w rodzinie, niestety to nie mówi nam, iż ten problem nie występuje na terenie 

gminy. 

Na terenie Gminy działa Zespól Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy rodzinie. W 2012r. 

Zespół Interdyscyplinarny prowadził 5 Niebieskich Kart.  

 

2.6. NIEWYDOLNOŚĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA RODZIN  

Najczęściej przytaczaną definicją rodziny w różnorodnych opracowaniach naukowych jest definicja 

Augusta Comte’a, zgodnie z którą rodzina to podstawowa grupa społeczna, na której opiera się 

społeczeństwo. Natomiast w całym porządku prawnym nie ma także uniwersalnej definicji rodziny, 

która pojawia się w różnym zakresie, w różnych aktach normatywnych. W ustawie o pomocy społecznej 

rodziną określa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 

wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.  

Do głównych funkcji rodziny można zaliczyć:  

1) funkcje prokreacyjne,  

2) przygotowanie dzieci do wejścia w życie społeczne, ich pielęgnowanie i wychowywanie oraz 

zapewnienie im odpowiedniego startu życiowego,  

3) prowadzenie gospodarstwa domowego, zaspokajającego potrzeby członków rodziny,  

4) sprawowanie pieczy nad życiem członków rodziny, ich zachowaniem, kulturą, zdrowiem, 

trudnościami życiowymi.  

Zaburzenie którejś z tych funkcji powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny, które nabiera 

szczególnego znaczenia w zakresie niewydolności opiekuńczo – wychowawczej mającej wpływ nie 

tylko na zaspokajanie podstawowych potrzeb dzieci i młodzieży wychowujących się w tej rodzinie, ale 

także na kształtowanie osobowości młodych ludzi, ich systemu norm i wartości.  

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej rodzina znajduje się pod ochroną i opieką   

Rzeczypospolitej, a państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, zaś 

rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, 

mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Zasada ta znajduje również 
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odzwierciedlenie w ratyfikowanej przez Polskę w 1991 roku ONZ - owskiej Konwencji o Prawach 

Dziecka, zgodnie z którą rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko 

rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną 

ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie. 

Zawarta w konstytucji i konwencjach międzynarodowych zasada udzielania przez władze publiczne 

pomocy rodzinie znajduje następnie rozbudowane oparcie w ustawach, w tym w szczególności                           

w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Ponad 8% osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku to osoby, 

które cechuje niezaradność w opiece i wychowaniu dzieci oraz w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, w tym nieracjonalne dysponowanie budżetem domowym. 

Dysfunkcjami współistniejącymi w bezradności są: problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, 

małżeńskich, niedojrzałość emocjonalna rodziców, problemy wychowawcze w środowisku rodzinnym 

ujawniające się w postaci zachowań agresywnych, buntowniczych przejawiająca się łamaniem przez 

dzieci i młodzież panujących obyczajów i norm. 

Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka, w którym 

nawiązuje ono pierwsze kontakty z innymi ludźmi i zdobywa pierwsze doświadczenia z dziedziny 

współżycia społecznego. Na środowisko rodzinne składają się: struktura rodziny, atmosfera 

wychowawcza w domu, warunki materialne i zdrowotne, stopień wykształcenia rodziców i ogólna 

struktura środowiska. 

Zaburzona struktura rodziny, często spotykana wśród świadczeniobiorców ośrodka, 

niekorzystnie wpływa na sytuację dziecka, na jego więź z rodziną. Rodziny podopiecznych ośrodka 

odznaczają się często zaburzoną strukturą w postaci nieustabilizowanych formalnie  

i społecznie związków, rozkładem pożycia małżeńskiego, częstymi zmianami partnerów,  

a także występuje u nich przemoc skierowana na partnera lub dzieci. 

W rodzinach zaburzonych rodzicom brakuje umiejętności tworzenia właściwego klimatu życia 

rodzinnego, rozładowywania napięć powstałych poza domem, właściwych wzorców komunikacji                           

i dawania rodzinie poczucia bezpieczeństwa, obdarzania dzieci uwagą. Rodziny te często żyją w takich 

społecznościach, które nie chcą ingerować w życie innych lub nie potrafią pomóc, gdyż same nie 

posiadają właściwych wzorców. 

W wielu sytuacjach dzieci pochodzące z tych rodzin pozostawione są „same sobie”, większość 

wolnego czasu spędzają wśród rówieśników na podwórku, częściej pojawiają                                                  

się u nich problemy szkolne. Dzieci odrzucone przez środowisko rodzinne szukają akceptacji wśród 

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

konflikt z prawem. 

Problemy opiekuńczo - wychowawcze, przemoc w rodzinie, konflikty międzypokoleniowe 

wielokrotnie są przyczyną umieszczania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo - 
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wychowawczych lub resocjalizacyjnych, a dla dorosłych ofiar rodzinnej przemocy są powodem 

szukania schronienia i porad w placówkach i organizacjach pomocowych. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudniony asystent rodziny w ramach programu ministerialnego, 

który pracuje z rodzinami mającymi problemy  opiekuńczo-wychowawcze. W 2012r. Współpracował                    

z 17 rodzinami. Od 2015r. Gmina będzie miała obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny. 

 

2.7. ZDROWIE  

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie to nie tylko całkowity brak 

choroby czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu 

(dobrego samopoczucia). Definicja ta jest bardzo ważna i postępowa, ponieważ nie poprzestaje na 

samym negującym ujęciu, że zdrowie jest brakiem choroby, ale bardzo mocno akcentuje, że zdrowie ma 

w sobie aktywny aspekt, którym jest dobrostan. Oznacza to, że w kwestiach zdrowia nie mamy jedynie 

koncentrować się na chorobach i próbach ich zwalczania, ale powinniśmy koncentrować się na samym 

zdrowiu - na jego wzmacnianiu. Dużego znaczenia nabiera rola prewencji - zapobiegania chorobom. 

Dbanie o zdrowie to nie tylko korzystanie z porad lekarza w przypadku wystąpienia choroby, ale także 

koncentrowanie się na samym zdrowiu – wzmacnianiu go przez odpowiedni tryb życia (np. 

odpowiednie żywienie, ruch fizyczny), sposób myślenia i właściwe radzenie sobie z emocjami. 

Współczesna definicja zdrowia WHO bardzo mocno podkreśla zatem połączenie kwestii zdrowia                      

z życiem wewnętrznym i społecznym człowieka oraz jego osobistą troskę o kondycję fizyczną.  

Podstawową opiekę zdrowotną w I rejonie zapobiegawczo – leczniczym, prowadzi: Ośrodek 

Zdrowia w Santoku – Praktyka Lekarza Rodzinnego. 

Podstawową opiekę zdrowotną w II rejonie zapobiegawczo – leczniczym, prowadzi: Ośrodek 

Zdrowia w Lipkach Wielkich – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej J.H.O „ESKULAP”                               

w Gorzowie Wlkp.  filia: Ośrodek Wiejski w Lipkach Wielkich. 

 

2.8. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  

W definiowaniu niepełnosprawności wyróżnia się model medyczny, gdzie niepełnosprawność uznaje się 

za bezpośrednią konsekwencję choroby czy uszkodzenia i model społeczny, zgodnie z którym 

niepełnosprawność powstaje wskutek ograniczeń, jakich doznają osoby nią dotknięte w środowisku 

zamieszkania.  

Według Światowej Organizacji Zdrowia osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, 

częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego 

na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej.  

W polskim prawie nie ma jednej powszechnie obowiązującej definicji niepełnosprawności.                                  

W poszczególnych aktach prawnych niepełnosprawność jest definiowana dla określonych celów, np. na 

potrzeby orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności czy o zdolności do pracy, dla celów udzielania 
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świadczeń z pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z ratyfikowaną w październiku 2012 r. przez Polskę 

Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. 

niepełnosprawność jest pojęciem ewoluującym i wynika z interakcji pomiędzy osobami z dysfunkcjami 

a barierami środowiskowymi i wynikającymi z postaw ludzkich, będącej przeszkodą dla pełnego 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, na równych zasadach z innymi 

obywatelami.  

Powyższe definicje wskazują więc, iż polityka wobec osób niepełnosprawnych to nie tylko 

zabezpieczenie odpowiedniej pomocy medycznej i opiekuńczej, ale także wszelkie działania na rzecz 

równouprawnienia osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania ich dyskryminacji, wyrównywania ich 

szans życiowych i warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.  

Osoby niepełnosprawne napotykają liczne przeszkody związane z samodzielnym funkcjonowaniem.                 

Są to problemy spotykane w życiu codziennym, rodzinie, pracy, urzędach, na ulicy, przybierające postać 

barier: architektonicznych, psychicznych, materialnych, prawnych czy społecznych. Od stopnia 

niepełnosprawności zależy czy osoba niepełnosprawna osiągnie odpowiednie wykształcenie, uzyska 

zatrudnienie, zapewni sobie materialne warunki życia, dostęp do infrastruktury medycznej                                

i rehabilitacyjnej, a także do systemu edukacji i kultury. 

 Obok tych utrudnień osoba niepełnosprawna musi pokonać funkcjonujące nadal  

w społeczeństwie bariery świadomościowe: bierność, niezrozumienie, niechęć i niewiedzę. 

Na podobne problemy napotykają osoby długotrwale chore, które w okresie choroby mają 

ograniczone możliwości wypełniania swych ról społecznych. 

Problem osób niepełnosprawnych w gminie Santok jest bliski zarówno pracownikom 

samorządowym jak i społeczności lokalnej. W 2012r. z pomocy OPS z powodu niepełnosprawności 

skorzystało 97 rodzin, natomiast z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 27.  

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku znajduje się Środowiskowy Dom 

Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. W 2012 r.                               

w Środowiskowym Domu Samopomocy przebywało 14 osób, które pod opieką terapeutów wykonują 

różnorakie zajęcia w sekcjach rękodzielniczej, plastycznej, kulinarnej, majsterkowania                                           

i sportowo- rekreacyjnej. Dla tych osób świadczone są także usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne                            

i edukacyjne, które przynoszą wiele korzyści. W ramach zajęć poprzez pracę uczestnicy nabywają 

umiejętności samodzielnego funkcjonowania, spędzania wolnego czasu, adaptacji do pracy, 

komunikatywności i zachowań interpersonalnych. 

W minionym roku podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Santoku brali udział w dyskotekach, wyjazdach nad jezioro i na grzybobranie, w plenerach 

malarskich, konkursach plastycznych i festynach integracyjnych.  

Liczba mieszkańców  korzystających z wybranych form pomocy udzielanych przez OPS na rzecz osób 

niepełnosprawnych w latach 2010-2012.  
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       2010        2011        2012 

Zasiłki stałe z tytułu 

wieku                              

lub niepełnosprawności  

 

             3                        40                41 

Zasiłki okresowe z 

tytułu 

niepełnosprawności  
 

              17                         15                14 

Środowiskowy          

Dom Samopomocy   
 

               15                 15                15 

 

2.9. SENIORZY  

Postępujące zmiany społeczno – ekonomiczne, coraz szybszy postęp techniczno – informatyczny, 

wzrost stopy życiowej ludności, rozwój i osiągnięcia medycyny przyczyniają się do wydłużania życia 

ludzkiego. Średnia długość życia określona przez GUS w 2010 r. wynosiła dla mężczyzn – 72,1 lat i dla 

kobiet – 80,6 lat. Według prognozy demograficznej GUS do 2035 r. przeciętne trwanie życia wzrośnie   

o około 8 lat dla mężczyzn i o około 3 lata dla kobiet. Konsekwencją tego jest szybszy wzrost liczby 

ludzi w podeszłym wieku niż liczby osób nowo narodzonych, a co za tym idzie konieczność zwrócenia 

uwagi na zapewnienie realizacji potrzeb tej grupy społeczności. Oprócz podstawowych potrzeb osób 

starszych związanych z zabezpieczeniem bytu i dostępu do opieki zdrowotnej szczególnego znaczenia 

nabierają potrzeby wyższego rzędu. Można do nich zaliczyć potrzebę: poczucia własnej wartości, 

szacunku, przydatności, bycia użytecznym. Ich realizacja może zostać zapewniona w szczególności 

poprzez umożliwienie osobom starszym jak najszerszego dostępu do kultury, wypoczynku, edukacji, 

organizacji pozarządowych. Wykorzystanie aktywności osób starszych może nie tylko wpływać                          

na utrzymanie ich w dobrej kondycji psycho – fizycznej, odsuwanie perspektywy umieszczenia                       

w placówce opiekuńczej i zapobieganie osamotnieniu, ale także służyć przekazywaniu bogatego 

doświadczenia młodszym pokoleniom i tym samym budowaniu odpowiednich więzi 

międzypokoleniowych.  

Zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego oraz świadczeń                  

z zakresu ochrony zdrowia pozostaje poza kompetencjami samorządu gminy i wymaga odpowiednich 

ogólnokrajowych strategii działania. Gmina w niniejszym obszarze może wspierać tę grupę społeczną 

głównie poprzez system pomocy społecznej i udzielane w jego ramach świadczenia finansowe                                      

i pozafinansowe oraz wprowadzane programy osłonowe. Zdecydowanie większe dla gminy możliwości 

powstają w zakresie zapewnienia aktywności społecznej osób starszych, w szczególności przy 

wykorzystaniu potencjału podmiotów III sektora.  

W Gminie Santok w ramach PFRON będą pozyskiwane środki na realizację projektów dla Seniorów. 

Zostanie uruchomiony Klub Seniora, najpierw jako organizacja nieformalna, choć niewykluczone                       
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że przekształci się w Stowarzyszenie, bądź Uniwersytet III wieku. Przy pomocy Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz wsparciu środków z zewnątrz będą organizowane zajęcia dla Seniorów z Gminy 

Santok. 

 

2.10. PRZESTĘPCZOŚĆ  

Przestępczość rozumiana jako zbiór czynów zabronionych przez ustawę pod groźbą kary, które to czyny 

popełnione zostały na obszarze danej jednostki terytorialnej w danym czasie jest zjawiskiem 

społecznym, które znacząco wpływa na jakość życia i poczucie bezpieczeństwa danej społeczności 

lokalnej. W Polsce determinantą skali zjawiska przestępczości był okres przemian społeczno – 

ustrojowych po 1989 r. Spowodowały one gwałtowny wzrost przestępczości, pojawianie się nowych 

kategorii przestępstw dotychczas nieznanych lub mało znanych. Przyczyną wzrostu przestępczości były 

rozbudzone i nie do końca spełnione nadzieje na lepsze życie. Pojawiły bądź nasiliły się takie 

negatywne zjawiska społeczne, jak bezrobocie, narkomania, migracje, prostytucja czy też ubóstwo 

generujące większą liczbę przestępstw.  

Teren gminy Santok nie jest narażony na poważniejsze przestępstwa. Ogółem na terenie gminy 

w 2012r. zanotowano blisko 134 przestępstwa. W porównaniu do ubiegłego roku liczba przestępstw 

wzrosła o 26%. Nadal dominującymi przestępstwami są przestępstwa przeciw mieniu.  

Ogólna wykrywalność przestępstw kształtuje się na poziomie ok. 67%, w porównaniu z rokiem 

2011r. nastąpił spadek o 2,5% (z 69,6%). Nastąpił również spadek wykrywalności przestępstw                            

o charakterze kryminalnym w tym samym okresie z 62,0% w roku 2005 do 56,6%. 

Nadal najbardziej zagrożonymi sołectwami na terenie Gminy Santok jest Wawrów, Santok oraz 

Czechów. W gminie Santok miały miejsce także wykroczenia. W badanym okresie występuje niewielki 

spadek ilości ujawnionych czynów. 

 Na terenie gminy Santok istotna jest także kwestia bezpieczeństwa i porządku  

w ruchu drogowym. W ciągu ostatnich trzech lat rośnie liczba zaistniałych zdarzeń drogowych. 

 

3.ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  

3.1. PODMIOTY OFERUJĄCE POMOC I WSPARCIE NA TERENIE GORZOWA WLKP.  

 

3.1.1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku.  

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Santok realizującą zadania z zakresu 

pomocy społecznej oraz z obszaru zabezpieczenia społecznego (w tym: świadczenia rodzinne                               

i alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe, stypendia socjalne) i inne zadania przekazane na podstawie 

ustaw, uchwał Rady Gminy czy zarządzeń Wójta Gminy(jak np. zadania z zakresu wspierania rodziny                   

i systemu pieczy zastępczej).  

W Ośrodku funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół 
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Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

 

3.1.2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Gorzowskiego, której 

podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych  

o charakterze ponadgminnym w zakresie:  

1) pomocy społecznej,  

2) wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej,  

3) polityki prorodzinnej,  

4) wspierania osób niepełnosprawnych, w tym zadań finansowanych z PFRON,  

- w obszarze zadań własnych i zleconych przez administrację rządową na mocy ustaw lub na podstawie 

umów i porozumień. 

 

3.1.3. Powiatowy Urząd Pracy.  

Powiatowy Urząd Pracy, mieszczący się w Gorzowie Wlkp. jest jednostką organizacyjną Powiatu 

Gorzowskiego. Celem działania Urzędu jest realizowanie polityki rynku pracy, w szczególności poprzez 

promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych. 

Dysponuje szerokim katalogiem usług i instytucji rynku pracy, który upowszechnia m.in. poprzez 

współpracę   z gminami. Szczególnego znaczenia nabierają przy tym te narzędzia, które kierowane są do 

klientów będących jednocześnie beneficjentami pomocy społecznej, jak np. prace społecznie użyteczne.  

 

3.1.4. Infrastruktura w zakresie  pomocy osobom niepełnosprawnym.  

Środowiskowy Dom Samopomocy.  

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest to zadanie 

administracji rządowej przekazane Gminie do realizacji przez Wojewodę Lubuskiego. Do głównych 

zadań tej Placówki należy świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów 

samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub 

podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu 

społecznym. Usługi te obejmują w szczególności:  

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu,  

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,  

3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego,  

4) poradnictwo psychologiczne,  

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,  

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,  
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7) niezbędną opiekę,  

8) terapię ruchową,  

9) całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy w formie posiłków lub 

produktów żywnościowych do przygotowania posiłków przez uczestnika,  

10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub  

podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.  

 

3.1.5. Infrastruktura w zakresie pomocy osobom starszym.  

Klub seniora.  

Klub Seniora prowadzony będzie na początku jako organizacja nieformalna. Głównym celem jego 

działania jest zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych. W ramach Klubu Seniora prowadzone 

są zajęcia rehabilitacyjne (ćwiczenia odpornościowe - wyjścia do groty solnej, gimnastyka, nordic 

walking), organizowane są koła zainteresowań, kursy komputerowe, wyjścia do kina i teatru oraz 

wycieczki turystyczne.  

 

3.1.6 Organizacje pozarządowe 

Na terenie gminy Santok działają następujące organizacje pozarządowe: 

1.Fundacja Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej. 

2.Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Santoku, Lipkach Wielkich i Starym Polichnie. 

3.Koła Polskiego Związku Łowieckiego: 

    Sokół  

    Wilk 

    Puszcza Nadnotecka 

    Celuloza 

    Bory Lubuskie 

    Noteć 

4.Związek Harcerstwa Polskiego. 

5.Kluby Sportowe. 

6.Polski Związek Pszczelarski. 

7.Związki Ochotniczych Straży Pożarnych. 

8.Santockie Stowarzyszenie Jeździeckie. 

Organizacje pozarządowe są istotnym partnerem Gminy w realizacji zadań publicznych.  
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3.2. PROGRAMY SŁUŻĄCE ZDIAGNOZOWANIU I ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW 

WYSTĘPUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH.  

 

3.2.1 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY GMINY SANTOK NA LATA 2013-2016  

 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY GMINY SANTOK NA LATA 2013-2016 został 

przyjęty Uchwałą Nr XXX/227/13. Charakteryzuje i ujmuje w szczególności role i zadania Ośrodka 

Pomocy Społecznej w obszarze jego działalności oraz kompetencji wynikającej z obowiązujących 

ustaw. Zgodnie z art. 176 ust 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów 

wspierania rodziny na podstawie zdiagnozowanych potrzeb związanych z realizacją zadań. 

Zidentyfikowane problemy społeczne mieszkańców Gminy Santok oraz analiza zgromadzonych danych 

pozwoliła na określenie kierunków działań i priorytetów do realizacji na najbliższe trzy lata. Program 

służyć będzie głównie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Santoku jako podstawa określająca kierunki 

działań i realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa i potrzeb społeczności lokalnej.  

Strategicznym celem Programu jest budowa lokalnego systemu pomocy rodzinie w Gminie Santok,                 

w ostatecznym efekcie stworzenia systemu, w ramach którego rodzina będzie mogła liczyć na pomoc                  

i kompleksowe wsparcie. Zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, zadaniem obowiązkowym jednostek samorządów terytorialnych oraz organów administracji 

rządowej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej w zakresie ustalonym ustawą.  

Realizacja zadań winna odbywać się we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami 

pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołem                          

i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Podstawą do rozwiązywania problemów 

społecznych rodziny jest jej wsparcie w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz                          

we właściwym przyjmowaniu i wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Praca z rodziną 

powinna być prowadzona w szczególności w formie:  

- konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;  

- terapii i mediacji;  

- usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;  

- pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;  

- organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz  

zapobieganie izolacji, zwanych dalej ”grupami wsparcia” lub grupami samopomocowymi.  
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3.2.2 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE GMINY SANTOK 

NA LATA 2013-2016 . 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, styl 

życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy 

rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie 

realizować podstawowych zadań, role wewnątrz rodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły 

zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi  

i moralnymi.  Przemoc domowa może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie.  Na terenie 

Gminy Santok przemoc w rodzinie występuje najczęściej w rodzinach najuboższych, jest powiązana                     

z alkoholizmem, niskimi dochodami członków rodziny, biedą, a także małą świadomością społeczną.  

W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmierzającego do zmniejszenia skali 

zjawiska przemocy oraz pogłębienie społecznej świadomości tworzy się Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

PODSTAWOWE ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  

 Zadanie 1.  

Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 Sposób realizacji:  

1. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie:  

- tablice informacyjne w: Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Gminy Santok  

zawierające informacje o lokalnym systemie wsparcia osób dotkniętych przemocą,  

- rozpowszechnienie broszur, ulotek informacyjnych dotyczących zjawisk przemocy,  

- rozpowszechnienie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych,  

- udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

2. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli różnych grup zawodowych 

stykających się z problematyką przemocy w rodzinie – udział w specjalistycznych szkoleniach oraz 

organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych możliwością podniesienia kompetencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

3. Wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami lokalnymi i placówkami, uczestniczenie                                 

w konferencjach, naradach, seminariach, orientacja w działaniach ogólnopolskich.  

4. Współpraca pomiędzy placówkami służb, instytucji i organizacji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w tym między innymi: wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, policji, 

pomocy społecznej, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Zadanie 2.  



32 

 

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Sposób realizacji:  

1. Prowadzenie działań na rzecz dzieci i rodzin z problemem przemocy w rodzinie przez pracowników 

Ośrodka Pomocy Społecznej.  

2. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w zakresie udzielania 

specjalistycznej pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.  

Zadanie 3.  

Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

Sposób realizacji:  

1. Budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez udzielenie 

profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.  

2. Wdrożenie procedury „ Niebieska Karta” poprzez :  

- udział w cyklicznych szkoleniach, naradach, konferencjach  nt. procedury „Niebieskiej Karty”                          

i zjawiska przemocy w rodzinie,  

- przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjno - edukacyjnych  nt. infrastruktury placówek 

pomocowych ( informatory, ulotki, plakaty),  

- prowadzenie działalności informacyjnej nt. procedury „Niebieskiej Karty”.  

3. Prowadzenie działań terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie przy współpracy innych 

organizacji, instytucji.  

4. Opracowanie i udostępnienie materiałów informacyjnych o instytucjach udzielających pomocy                      

w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie.  

5. Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania czasu, w szczególności dla dzieci i młodzieży 

poprzez programy profilaktyczne. 

 

3.3 CELE STRATEGICZNE 

W dążeniu do realizacji misji (celu nadrzędnego) sformułowano 4 podstawowe cele strategiczne, 

którym przyporządkowano działania służące osiągnięciu misji. Hierarchia skonkretyzowanych celów 

podstawowych wynika z analizy SWOT oraz diagnozy dotyczącej najważniejszych problemów społecznych. 

Jeden z celów poświęcono instytucji rodziny, ponieważ to dzięki niej jednostka może realizować swoje 

potrzeby przynależności do grupy, bezpieczeństwa i afirmacji. To w tej komórce społecznej tworzone, 

powielane i utrwalane są wzorce zachowań. W dobie coraz szybszego tempa życia, kiedy rodzice coraz 

mniej czasu poświęcają wychowywaniu dzieci, kiedy lansowane są konsumpcyjne modele życia a pomoc 

rodzinie jest szczególnie ważna. Przyjęty priorytet pozostaje również najbardziej ekonomicznie 
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uzasadnionym. Kierowana tam pomoc przynosi przy zaangażowaniu takich samych środków największe 

korzyści społeczne.  

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono cele strategiczne oraz planowane działania. 

Główne cele strategiczne to: 

 Ograniczenie zjawiska marginalizacji grup szczególnego ryzyka. 

 Zmniejszenie liczby rodzin zagrożonych patologiami społecznymi. 

 Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodzin. 

 Wzmocnienie oddziaływania i intensyfikacja działań Ośrodka Pomocy Społecznej                      

w Santoku.
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Cel strategiczny nr 1 – Ograniczenie zjawiska marginalizacji grup szczególnego ryzyka 

Działania służące osiągnięciu celu Realizatorzy i podmioty wspierające Okres realizacji 

 

1.1. Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego osób bezrobotnych 

 Budowanie sieci współpracy między instytucjami działającymi na 

rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia. 

 Rozwój doradztwa zawodowego, także w szkołach. 

 Rozwój aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (prace 

interwencyjne, roboty publiczne, staże, przygotowanie zawodowe). 

 Wspieranie szkoleń zawodowych. 

 Wspieranie zatrudnienia subsydiowanego. 

 Organizowanie pomocy psychologa w celu eliminacji 

negatywnych skutków psychospołecznych bezrobocia. 

 Działania informacyjne i konsultacyjne na terenie Gminy dla 

bezrobotnych poszukujących pracy. 

 Utworzenie i wspieranie Klubu Integracji Społecznej. 

 Rozwój poradnictwa specjalistycznego. 

 Stworzenie preferencyjnych warunków dla rozwoju lokalnego 

rynku pracy. 

 Promowanie przedsiębiorczości. 

 

 

 

 

Urząd Gminy; 

Ośrodek Pomocy Społecznej; 

Gimnazjum; 

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie 

Wlkp.; 

Gminne Centrum Informacji; 

Organizacje pozarządowe; 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie ciągłe w 

horyzoncie czasowym 

strategii 
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Cel strategiczny nr 1 – Ograniczenie zjawiska marginalizacji grup szczególnego ryzyka 

Działania służące osiągnięciu celu Realizatorzy i podmioty wspierające Okres realizacji 

 

1.2. Ograniczenie skutków ubóstwa 

 Działania ratunkowe polegające na udzielaniu doraźnej pomocy  

w formie pieniężnej - świadczeń rodzinnych, dodatków 

mieszkaniowych, zasiłków i stypendiów dla dzieci i młodzieży. 

 Działania polegające na udzielaniu świadczeń w formie niepieniężnej 

– dotacja na posiłki dzieci w szkole, zakup podręczników, usługi 

opiekuńcze w miejscu zamieszkania. 

 Łagodzenie skutków ubóstwa poprzez organizowanie robót 

publicznych i organizowanie prac społecznie użytecznych. 

 Praca socjalna z beneficjentami mająca na celu wskazanie 

umiejętnego sposobu odkrycia i wykorzystania ich własnych 

zasobów (praca socjalna, wsparcie psychologiczne, doradztwo 

zawodowe). 

 Stałe doskonalenie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami  

i organizacjami zajmującymi się problemem ubóstwa.  

 Stała weryfikacja przyznawanych świadczeń (głównie pieniężnych), 

tak, aby przyznawana pomoc trafiała do osób rzeczywiście jej 

potrzebujących.  

 

 

 

Urząd Gminy; 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Santoku; 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gorzowie Wlkp.; 

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie 

Wlkp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie ciągłe w 

horyzoncie czasowym 

strategii 
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Cel strategiczny nr 1 – Ograniczenie zjawiska marginalizacji grup szczególnego ryzyka 

Działania służące osiągnięciu celu Realizatorzy i podmioty wspierające Okres realizacji 

1.3. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w życiu 

społecznym 

 Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

 Wsparcie Środowiskowego Domu Samopomocy. 

 Edukacja dzieci i dorosłych w zakresie przybliżenia problemów osób 

niepełnosprawnych. 

 Systematyczne świadczenie usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych 

oraz specjalistycznych. 

 Likwidacja barier architektonicznych oraz komunikacyjnych. 

 Utworzenie mieszkań chronionych dających możliwość utrzymania 

maksymalnie długiej samodzielności oraz pomoc w ich wyposażaniu. 

 Profilaktyka dla członków rodzin osób niepełnosprawnych. 

 Pomoc w podjęciu pracy osobom niepełnosprawnym. 

 Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych. 

 

1.4. Poprawa jakości życia oraz zwiększenie możliwości udziału w życiu 

społecznym osób starszych i chorych 

 Rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych. 

 Inicjowanie tworzenia domów dziennego pobytu. 

 Wspieranie rodzin opiekujących się osobami starszymi i chorymi (np. 

Urząd Gminy; 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Santoku; 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gorzowie Wlkp.; PFRON; 

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie 

Wlkp.; Starostwo Powiatowe; Służba 

zdrowia; Szkoły; 

Organizacje pozarządowe; 

Środowiskowy Dom Samopomocy; 

Gminny Ośrodek Kultury w Santoku. 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy; 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Santoku; 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gorzowie Wlkp.; Starostwo 

 
Działanie ciągłe w 

horyzoncie czasowym 

strategii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Działanie ciągłe w 

horyzoncie czasowym 
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Cel strategiczny nr 1 – Ograniczenie zjawiska marginalizacji grup szczególnego ryzyka 

Działania służące osiągnięciu celu Realizatorzy i podmioty wspierające Okres realizacji 

poradnictwo psychologiczne). 

 Udzielanie pomocy materialnej osobom starszym i chorym np. przy 

zakupie leków, opału, dodatki mieszkaniowe itp. 

 Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych dla osób starszych  

i ich rodzin. 

 Edukacja w zakresie funkcjonowania osób starszych w rodzinie. 

 Inicjowanie utworzenie Klubów Seniora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe; Służba zdrowia; Szkoły; 

Organizacje pozarządowe; 

Gminny Ośrodek Kultury w Santoku. 

 

 

 

 

 

 

 

strategii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

38 

 

 

 
Cel strategiczny nr 2 – Zmniejszenie liczby rodzin zagrożonych patologiami społecznymi 

Działania służące osiągnięciu celu 
Realizatorzy i podmioty 

wspierające 

Okres realizacji 

2.1. Aktywizacja świadczeniobiorców pomocy społecznej 

 Wprowadzanie innowacyjnych metod pracy z długotrwałym 

świadczeniobiorcą. 

 Tworzenie i realizacja programów pomocy prowadzących do 

usamodzielnienia (poradnictwo). 

 Inicjowanie powstania grupy samopomocy. 

      Realizacja projektów EFS i innych projektów , programów  

2.2. Przeciwdziałanie i profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych 

 Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych. 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej 

dla dzieci i młodzieży informującej m.in. o negatywnych skutkach 

spożywania alkoholu. 

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych od alkoholu. 

 Wspieranie powstawania grup samopomocowych AA. 

 Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób wychodzących  

z alkoholizmu. 

 Otoczenie opieką członków rodzin osób uzależnionych i udzielanie 

Urząd Gminy; 

Ośrodek Pomocy Społecznej; 

Organizacje pozarządowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy; 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych; 

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; Punkt Konsultacyjny; 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Działanie ciągłe w 

horyzoncie czasowym 

strategii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie ciągłe w 

horyzoncie czasowym 

strategii 
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im pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed 

przemocą w rodzinie. 

 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 Ciągłe monitorowanie zjawiska spożywania alkoholu, zwłaszcza 

wśród dzieci i młodzieży. 

 Działalność edukacyjna polegająca na promocji zdrowego stylu 

życia. 

 Monitorowanie i pozostawienie na dotychczasowym poziomie liczby 

punktów sprzedaży alkoholu w gminie, zaostrzenie kontroli  

w punktach sprzedaży. 

 

2.3. Przeciwdziałanie i profilaktyka narkomanii 

 Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. 

 Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, 

pomocy psychospołecznej i prawnej. 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. 

 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

 Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom uzależnionych 

dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społeczny, integrowanie ze 

Santoku; 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gorzowie Wlkp.; 

Organizacje pozarządowe; 

Szkoły; 

Policja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy; 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych; 

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; Punkt Konsultacyjny; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie ciągłe w 

horyzoncie czasowym 

strategii 
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środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i 

kontaktu socjalnego. 

 

2.4. Ochrona dzieci przed przemocą, narkomanią i skutkami alkoholizmu 

rodziców 

 Rozwój poradnictwa specjalistycznego. 

 Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych. 

 Wspieranie akcji informacyjnych na temat przemocy, narkomanii  

i alkoholizmu. 

 Wskazywanie i tworzenie dla dzieci i młodzieży alternatywnych do 

alkoholu i narkomanii form spędzania wolnego czasu. 

 Psychoedukacja rodziców (dot. problemu narkomanii). 

 Wspieranie letniego i zimowego wypoczynku dzieci z rodzin 

wysokiego ryzyka. 

 Stworzenie dzieciom i młodzieży alternatywnych metod spędzania 

wolnego czasu (świetlice opiekuńczo-wychowawcze, kawiarenki 

internetowe, zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań itp.). 

 Doposażenie istniejących świetlic opiekuńczo-wychowawczych. 

 Rozwój zajęć pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą. 

 Szkolenia dla nauczycieli i pracowników pomocy społecznej. 

 Wspieranie organizacji pozarządowych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Santoku; 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gorzowie Wlkp.; 

Organizacje pozarządowe; 

Szkoły; Policja. 

 

Urząd Gminy; 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Santoku; Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 

Organizacje pozarządowe; 

Szkoły; Świetlice opiekuńczo-

wychowawcze; 

Gminny Ośrodek Kultury w Santoku; 

Policja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie ciągłe w 

horyzoncie czasowym 

strategii 
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Cel strategiczny nr 3 – Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodzin 

Działania służące osiągnięciu celu Realizatorzy i podmioty wspierające Okres realizacji 

 

3.1. Podniesienie świadomości opiekuńczo- wychowawczej 

 Pomoc dla rodzin dysfunkcyjnych poprzez działanie edukacyjne  

i wspierające, by lepiej rodziły sobie z trudną sytuacją rodzinną. 

 Informowanie rodzin o dostępnych formach pomocy. 

 Utworzenie i wdrożenie gminnego systemu pomocy rodzinie (ze 

strony OPS, szkoły, psychologa). 

 Uświadamianie rodzicom ich roli w wychowaniu dzieci 

(pedagogizacja rodziców). 

 Promowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny, 

promocja wartości rodzinnych. 

 Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie nowoczesnych 

metod wychowawczych. 

 Uświadamianie młodzieży w zakresie odpowiedzialności 

rodzicielskiej. 

 Koordynacja działań i współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Szkół, instytucji kościelnych oraz organizacji pozarządowych w 

zakresie wsparcia udzielanego rodzinie. 

 

 

 

 

Urząd Gminy; 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Santoku; 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gorzowie Wlkp.; 

Jednostki samorządu terytorialnego; 

Organizacje pozarządowe; 

Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie ciągłe w 

horyzoncie czasowym 

strategii 
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Cel strategiczny nr 3 – Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodzin 

Działania służące osiągnięciu celu Realizatorzy i podmioty wspierające Okres realizacji 

3.2. Wzmocnienie relacji rodzinnych poprzez prawidłowe spędzanie 

wolnego czasu 

 Zwiększenie świadomości w zakresie prawidłowego 

zagospodarowania czasu wolnego. 

 Promowanie aktywnego wypoczynku (sport, wycieczki, itp.). 

 Wyrobienie nawyku aktywnego wypoczynku rodzinnego. 

 Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych. 

 Tworzenie gminnych programów wzmacniających więzi rodzinne. 

 

 

3.3. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu 

 Pogadanki wskazujące na prawidłowe wzorce zachowania. 

 Promowanie właściwych zachowań. 

 Edukacja do zdrowego stylu życia. 

 Prowadzenie efektywnych programów profilaktycznych. 

 

Urząd Gminy; 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Santoku; 

Jednostki samorządu terytorialnego; 

Organizacje pozarządowe; Gminny 

Gminy Ośrodek Kultury; 

Kluby Sportowe; 

Szkoły; Świetlice opiekuńczo-

wychowawcze. 

 

Urząd Gminy; 

Jednostki samorządu terytorialnego; 

Organizacje pozarządowe; 

Szkoły; 

Poradnie specjalistyczne,  

Kościół, Policja,  

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Działanie ciągłe w 

horyzoncie czasowym 

strategii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie ciągłe w 

horyzoncie czasowym 

strategii 
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Cel podstawowy nr 4 – Wzmocnienie oddziaływania i intensyfikacja działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku 

Działania służące osiągnięciu celu 
Realizatorzy i podmioty 

wspierające 

Okres realizacji 

 Współpraca OPS z organizacjami społecznymi i koordynacja wspólnie 

podejmowanych działań.  

 Wprowadzenie nowoczesnych metod pracy i podnoszenie kwalifikacji 

osób zatrudnionych w OPS.  

 Wzmocnienie kadrowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku. 

 Udział pracowników OPS w szkoleniach, kursach, warsztatach. 

 Wymiana doświadczeń, korzystanie z pozytywnych wzorców innych 

gmin. 

Wójt Gminy; 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Santoku; 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gorzowie Wlkp. 

Działanie ciągłe w 

horyzoncie czasowym 

strategii  
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4 ANALIZA SWOT 

W diagnozie środowiska społecznego wyodrębniono kluczowe problemy występujące                        

w poszczególnych obszarach. Zastosowanie analizy SWOT pozwoliło na zidentyfikowanie 

potrzeb w obszarze problemów społecznych (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia ). 

Mocne strony: 

-sprzyjające położenie Gminy Santok, 

- zmniejszające się bezrobocie, 

- możliwość zmiany kwalifikacji zawodowych dzięki organizowanym kursom umożliwiającym 

kształcenie i podwyższanie kwalifikacji, 

-· wzrost znaczenia wykształcenia jako wartości, 

- potencjał demograficzny – znaczna liczba osób w wieku przedprodukcyjnym                                                                 

i produkcyjnym, 

- istnienie świetlic środowiskowych, 

- aktywnie działające organizacje pozarządowe w sferze kulturalnej i społecznej, 

- dobra współpraca między Domem Kultury a szkołami, 

- aktywnie działająca Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- współpraca z instytucjami pozarządowymi zajmującymi się osobami uzależnionymi, 

 - dobre rozpoznanie środowiska społecznego przez pracowników socjalnych, 

 -otwartość Ośrodka na współpracę z innymi podmiotami w celu rozwiązywania problemów 

społecznych, 

- korzystne warunki do tworzenia gospodarstw proekologicznych, rozwoju turystyki                                    

i agroturystyki (organizacji wypoczynku i rekreacji), 

- rosnąca liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy 

Słabe strony: 

- występowanie wysokiego poziomu bezrobocia wśród osób długotrwale bezrobotnych, bez stażu 

oraz wśród kobiet, 

- ok. 89% osób bezrobotnych pozbawionych jest prawa do zasiłku, 

- słabe przygotowanie do pracy, braki w wykształceniu, 

- przeważającym źródłem utrzymania mieszkańców gminy są renty oraz emerytury - efektem tego 

jest zła sytuacja ekonomiczno-społeczna rodzin, 

- niewielki popyt wewnętrzny wynikający z niskich dochodów mieszkańców gminy, 

- przeważająca liczba małych gospodarstw rolnych (do 5 ha – stanowią one 54% ogółu), 

- główne powody korzystania z pomocy to ubóstwo, bezrobocie i niepełnosprawność, 

- w Gminie widoczne są oznaki występowania niżu demograficznego w szkołach podstawowych 

(spadek liczby uczniów), 
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- brak motywacji osób zagrożonych wykluczeniem do podejmowania działań mających na celu 

poprawę własnej sytuacji, 

- niekorzystne tendencje polegające na dziedziczeniu bezrobocia i patologii, 

-ograniczone zasoby rzeczowe i finansowe, które mogą być wykorzystane na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych, 

- bariery architektoniczne utrudniające życie społeczne osobom niepełnosprawnym, 

- niezaradność życiowa oraz roszczeniowość postaw wśród niektórych mieszkańców, 

- niewystarczająca liczba specjalistów zajmujących się problemami społecznymi, 

- niewystarczająca liczba pracowników pomocy społecznej, 

- wysokie koszty zatrudnienia, 

- brak mocnej motywacji do podejmowania pracy, 

- brak powszechnej wiedzy o problemach społecznych i sposobach ich rozwiązywania, 

- istniejące problemy alkoholowe w niektórych rodzinach, co powoduje przemoc domową, 

- niewielkie możliwości kontynuacji aktywności zawodowej wśród osób starszych, 

- niska aktywność mieszkańców wsi. 

Szanse: 

- wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców oraz zwiększenie dostępności do szkół różnego 

stopnia, 

- istnieją lokalne i regionalne działania skierowane do osób w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy, 

-władze lokalne i regionalne współpracują z partnerami społecznymi w ramach 

rozwiązywania problemów osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych, 

- dalszy spadek poziomu bezrobocia, 

- wzrasta dostępność kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich, 

- standaryzacja w usługach socjalnych, 

- wzrost mobilności zawodowej i geograficznej, 

- brak występowania na dużą skalę zjawiska „uzależnienia” od pomocy społecznej, 

- wzrost społecznej akceptacji osób niepełnosprawnych, starszych, chorych i samotnych, 

- dostosowywanie infrastruktury do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych 

- likwidowanie barier architektonicznych, 

- uwrażliwianie młodzieży na potrzeby ludzi starszych, 

- prowadzenie promocji zdrowego stylu życia, 

- traktowanie uzależnienia jako problemu społecznego, 

- istnienie systemu wsparcia dla osób z problemem uzależnienia, 
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- współpraca fachowców z różnych dziedzin na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, 

- wysoki poziom współpracy pomiędzy szkołą a rodziną, 

- wzrost znaczenia organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży, 

- ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez kadrę pomocy społecznej 

oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia, 

- dobra współpraca z innymi jednostkami pomocy społecznej prowadzonymi przez inne 

podmioty, 

- prawidłowy przepływ informacji pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym                        

w dziedzinie pomocy społecznej, 

- rozwój działalności organizacji pozarządowych na rzecz osób z problemami społecznymi 

oraz grup szczególnego ryzyka, 

-racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych, 

- rozwój inwestycji, turystyki i agroturystyki, 

- wykorzystywanie w pełni nowych źródeł energii, recyklingu, gospodarki odpadami, 

- brak uciążliwego przemysłu i transportu dla środowiska naturalnego, 

- pozyskiwanie nowych inwestorów, nowe miejsca pracy, 

- racjonalne rozdzielanie środków publicznych, 

- możliwość korzystania ze środków finansowych Unii Europejskiej,. 

Zagrożenia: 

- pogłębiające się zjawisko biedy, bezsilności, bezradności i bezrobocia wśród społeczeństwa, 

co powoduje wzrost patologii, 

- postępująca degradacja wartości rodziny, postępująca apatia i zniechęcenie oraz upadek 

„kultury pracy”, 

- brak konsekwentnej i długofalowej polityki państwa w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych, 

- brak odpowiednich rozwiązań prawnych, które skutecznie zachęcałyby przedsiębiorców                    

do inwestowania na terenie Gminy, 

- istnienie zjawiska nielegalnego zatrudnienia, 

- brak jasnych lokalnych i regionalnych działań skierowanych do osób długotrwale 

bezrobotnych, 

- niewystarczająca ilość miejsc pracy dla młodzieży, duży odsetek osób 

bezrobotnych z niskim poziomem wykształcenia, 

- ucieczka najlepiej wykształconych i najbardziej dynamicznych grup społecznych                             

do ośrodków miejskich bądź innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, 
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- mała liczba miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 

- istnienie negatywnego stereotypu „człowieka starego”, 

- wzrost patologii wśród osób starszych, 

- ogólna sytuacja społeczna i finansowa kraju nie sprzyja osobom starszym, a system 

emerytalno - rentowy nie jest szansą na poprawę warunków życia osób starszych, co może 

mieć oddźwięk w Gminie, 

- alienacja i marginalizacja zagrożonych grup społecznych, 

- wzrost liczby osób samotnych oczekujących pomocy ze strony państwa, 

- brak prawidłowych wzorców spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin, 

- niekorzystne tendencje dotyczące wzrostu przestępczości, zwłaszcza wśród nieletnich, 

- niewystarczająca ilość propozycji dot. spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, 

- ograniczone możliwości kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich, 

- niewystarczająca ilość ofert kulturalnych i rozrywkowych na terenie Gminy, 

- możliwość wzrostu afirmacji alkoholu i nikotyny wśród młodzieży, 

- niewystarczające przygotowanie zawodowe absolwentów szkół w zakresie pomocy 

społecznej, 

- mała liczba ofert szkoleniowych dotyczących pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną dla kadry 

pomocy społecznej, 

- zbyt duża biurokratyzacja udzielania pomocy społecznej uwarunkowana przepisami prawa, 

- wzrost zapotrzebowania na placówki opieki stacjonarnej i usługi opiekuńcze, 

- przeciążenie pracowników socjalnych zbyt dużą ilością zadań, 

- niewystarczające finansowanie pomocy społecznej. 
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5. PODSUMOWANIE 

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Santok na lata 2014 – 2020 

nakreśla długofalowe działania zmierzające do osiągnięcia celu strategicznego, którym jest 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Strategia 

pozwala zaplanować harmonijny plan rozwoju, przygotować konspekt działań zgodny                          

z wcześniej wypracowaną wizją, ze szczegółowym podziałem na najważniejsze obszary oraz 

ich poszczególne etapy realizacji. Strategia jest więc instrumentem umożliwiającym 

podejmowanie decyzji zarówno w najbliższym okresie, jak i w odległej perspektywie. Zasady 

realizacji polityki długofalowej określają cele operacyjne i zadania związane z ich realizacją. 

Działania i decyzje zarówno w najbliższym okresie, jak i decyzje w dalszym okresie powinny 

być podejmowane na podstawie niniejszej Strategii. Jako element żywy Strategia będzie 

podlegać ciągłym zmianom – będą pojawiać się nowe, ważne cele, a część z przedstawionych 

w dokumencie straci swoją aktualność. 

Ten ciągły proces zmian jest jak najbardziej pożądany, ponieważ będzie on miernikiem 

działań   i dążeń społeczności lokalnej. 

 

 


