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REKOMENDACJA
DO
OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
NA 2017 ROK.
_________________________________________________________________________

Na podstawie stałego monitoringu, prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kościanie oraz w oparciu o „Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016 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 2016-2025” i
dotyczy
kilku
obszarów,
związanych
z
kształtowaniem
polityki
społecznej
w mieście. Zidentyfikowane potrzeby w strategicznych obszarach pomocy społecznej to:

1. Wspieranie, wzmacnianie rodzin oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów w
rodzinie, w tym:
1) promowanie wartości rodziny poprzez:
a) upowszechnianie programów edukacyjnych zorientowanych na zdobywanie
umiejętności potrzebnych do pełnienia ról w rodzinie,
b) upowszechnianie programów międzypokoleniowych, zwłaszcza włączających osoby
starsze w życie rodziny,
c) pozyskiwanie partnerów do Karty Dużej Rodziny,
2) zapobieganie uzależnieniom członków rodzin, profilaktyka w zakresie uzależnień
poprzez:
a) zwiększenie dostępności do specjalistów do spraw uzależnień, organizowanie
spotkań ze specjalistami w szkołach, klubach osiedlowych itp.,
b) edukacja nauczycieli i wychowawców oraz szkolenia pracowników samorządowych
na temat istoty i rozwoju uzależnień,
3) przeciwdziałanie zjawisku przemocy poprzez:
a) działania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy,
b) podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn,
mechanizmów i skutków przemocy w rodzinie,
c) podnoszenie specjalistycznej wiedzy nauczycieli, pracowników służby zdrowia, służb
mundurowych w zakresie wczesnego wykrywania przemocy w rodzinie,
d) udostępnienie mieszkań osobom dotkniętym przemocą,
4) aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, głównie kobiet poprzez:
a) promowanie elastycznych form zatrudnienia, umożliwiających pogodzenie pracy
zawodowej z funkcjami opiekuńczymi w rodzinie,
b) działania na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne),

5) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz rodzin z problemami opiekuńczo –
wychowawczymi poprzez:
a) zatrudnienie większej liczby asystentów rodziny,
b) zwiększenie liczby punktów interwencji kryzysowej, utworzenie mniejszych
ośrodków lokowanych bliżej miejsca zamieszkania.
2. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja osób starszych, w
tym:
1) zwiększenie dostępności opieki medycznej i społecznej dla osób starszych poprzez:
a) rozwijanie bazy wolontariatu dla osób starszych,
b) utworzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób starszych i niesamodzielnych,
2) tworzenie warunków do aktywności społecznej i zawodowej osób starszych poprzez:
a) wprowadzenie „Karty Seniora” uprawniającej do różnego rodzaju zniżek,
b) pogłębianie wspólnych inicjatyw z instytucjami i organizacjami pozarządowymi dla
realizacji celów społecznych, inicjowanie wspólnych wydarzeń,
c) utworzenie Centrum Usług Senioralnych,
3) przeciwdziałanie e-wykluczeniu osób starszych poprzez:
a) organizowanie bezpłatnych, kursów z zakresu obsługi komputera,
b) umożliwienie bezpłatnego dostępu do internetu.
3. Aktywizacja

osób dotkniętych niepełnosprawnością,
zjawisku wykluczenia społecznego, w tym:

przeciwdziałanie

1) aktywizacja zawodowa osób dotkniętych niepełnosprawnością poprzez:
a) informowanie pracodawców i osób z niepełnosprawnością o możliwościach
dofinansowania szkoleń ze środków PFRON,
b) działania zmierzające do utworzenia na terenie Kościana zakładów pracy chronionej,
spółdzielni socjalnych,
2) poprawa warunków życia osób dotkniętych niepełnosprawnością poprzez:
 organizowanie warsztatowych form terapii zajęciowej, dostosowanych do
zdiagnozowanych potrzeb,
 utworzenie systemu informowania o formach pomocy i inicjatywach społecznych,
 włączanie osób z niepełnosprawnością w organizowanie lokalnych inicjatyw
okolicznościowych,
3) realizacja polityki wsparcia osób bezdomnych poprzez:
 kontynuowanie porozumienia w sprawie objęcia osób bezdomnych usługami
świadczonymi przez schronisko w Lesznie,
 zorganizowanie ogrzewalni w okresie zimowym dla osób odmawiających
umieszczenia w schronisku.
Potrzeby miasta Kościana w zakresie pomocy społecznej określone zostały w dokumencie
pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej”, opartym na analizie lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej. Ocena, zgodnie z art. 16 a ustawy o pomocy społecznej, przedłożona zostanie
Radzie Miejskiej Kościana przez Burmistrza Miasta Kościana do dnia 30 kwietnia 2018 r. i
stanowić będzie podstawę do planowania budżetu na rok następny.
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