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_________________________________________________________________________

Na podstawie stałego monitoringu, prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kościanie oraz w oparciu o „Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2015 r.”
zdiagnozowano najważniejsze potrzeby mieszkańców Kościana w zakresie pomocy społecznej.
Bieżąca diagnoza stanowi potwierdzenie celów i kierunków działania, przyjętych w „Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2007 – 2015 „ i
dotyczy kilku obszarów, związanych z kształtowaniem polityki społecznej w mieście.
Zidentyfikowane potrzeby w strategicznych obszarach pomocy społecznej to:
1. Edukacja:
1) tworzenie warunków do wspierania osób bezrobotnych w efektywnym nabywaniu
umiejętności poszukiwania pracy, w tym:
 współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
 organizowanie poradnictwa zawodowego, kursów kwalifikacyjnych i szkoleń,
 organizowanie prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych,
2) podejmowanie działań na rzecz rozwijania świadomości zagrożeń, w tym:
 warsztaty dla rodziców (tworzenie grup wsparcia),
 edukacja nauczycieli i wychowawców oraz szkolenia pracowników samorządowych
na temat istoty i rozwoju dysfunkcji,
2. Finanse:
1) podejmowanie dalszych działań w kierunku pozyskiwania pozabudżetowych środków
finansowych na pomoc społeczną,
2) tworzenie partnerstwa dla zwiększania środków finansowych na realizację zadań z
zakresu pomocy społecznej (współpraca z organizacjami pozarządowymi),
3) dalsze rozwijanie różnych form wolontariatu dla obniżenia kosztów realizacji zadań
pomocy społecznej.
3. Infrastruktura:
1) podejmowanie działań w kierunku tworzenia instytucji pomocy społecznej,
pozwalających na skuteczne prowadzenie polityki społecznej, w tym:
a) tworzenie nowych świetlic socjoterapeutycznych (punktów wychowawczych),
b) podejmowanie działań zmierzających do utworzenia spółdzielni socjalnych,
2) tworzenie warunków dla rozwoju alternatywnych form spędzania czasu przez
młodzież, w tym:
a) umożliwienie większego dostępu młodzieży do placówek kulturalnych i
sportowych,
b) utworzenie klubu młodzieżowego i organizowanie tematycznych kół
zainteresowań,
c) zwiększenie bazy mieszkalnictwa socjalnego metodą „rozproszoną”,
d) rozwój instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3.

4. Problemy społeczne:
1) przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, spowodowanym bezrobociem, w tym:
a) realizacja projektów aktywizacji zawodowej i integracji społecznej,
b) edukacja dorosłych w kierunku samozatrudnienia,
c) tworzenie grup wsparcia dla bezrobotnych w celu aktywizacji społecznej i
zawodowej,
2) podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień, w tym:
a) realizacja walki z alkoholizmem i narkomanią,
b) tworzenie miejsc pracy dla uzależnionych z możliwością prowadzenia terapii,
3) umacnianie roli rodziny poprzez:
a) przygotowanie do życia i pełnienia ról w rodzinie,
b) kreowanie autorytetów moralnych,
c) przygotowywanie wspólnych projektów społecznych z rodziną, szkołą,
instytucjami kościelnymi itp.,
5. Społeczność lokalna:
1) tworzenie warunków do aktywności zawodowej i społecznej osób starszych, w tym:
a) poszerzanie wymiaru godzin usług opiekuńczych,
b) kontynuowanie
przyjętej formuły organizowania i świadczenia usług
opiekuńczych, tj. stopniowe przekazywanie zadań organizacjom pożytku
publicznego,
c) stworzenie bazy wolontariatu dla osób starszych,
d) umożliwienie kontaktów wzajemnych i kontaktów ze specjalistami służby
zdrowia ( spotkania profilaktyczne z lekarzami, pielęgniarkami itp.),
2) podejmowanie wspólnych inicjatyw z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
dla realizacji celów społecznych, inicjowanie wspólnych wydarzeń,
3) pogłębianie współpracy z pedagogami szkolnymi i lekarzami rodzinnymi w zakresie
edukacji dzieci i młodzieży na temat potencjalnych zagrożeń.
Ocena zasobów pomocy społecznej, oparta na analizie lokalnej sytuacji społecznej i
demograficznej Gminy Miejskiej Kościan stanowić będzie podstawę do planowania budżetu na
rok następny.
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