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Wstęp  

Podstawę prawną niniejszej Strategii stanowią art. 16 b, art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy  

o pomocy społecznej zwanej dalej ustawą, zgodnie z którym gmina i powiat opracowują                     

i realizują strategię rozwiązywania problemów społecznych. „Do zadań własnych gminy                      

o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja 

osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. 

Przyjęcie przez Samorząd Gminy Miasto Sochaczew Strategii Rozwiązywania Problemów  

Społecznych ma niewątpliwie istotne znaczenie dla realizacji lokalnej polityki społecznej.  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest na rozszerzenie                              

i pogłębienie różnorodnych form pracy socjalnej, współpracę pomiędzy różnymi instytucjami                

i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wsparciem grup najbardziej potrzebujących  

w gminie oraz instytucjami działającymi w szeroko pojętym obszarze polityki społecznej, 

między innymi: edukacji, polityki zdrowotnej, bezpieczeństwie publicznym, pomocy 

niepełnosprawnym, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. 

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych dotyczy kluczowych kwestii 

społecznych, jakie dotykają mieszkańców naszej gminy. Wskazuje na ich niezaspokojone 

potrzeby i kierunki działań podejmowanych w celu przeciwdziałania zjawiskom społecznie 

niepożądanym czy negatywnym. 

Strategia jest dokumentem określającym działania w sferze polityki społecznej na lata 2016-

2020. Podjęte działania mają prowadzić do wsparcia grup  tego wymagających oraz prowadzić 

do ich integracji ze społeczeństwem.  

Za podstawowy element działań przyjęto pracę socjalną. 

Praca socjalna stanowi podstawowe narzędzie pracy pracowników socjalnych i obejmuje 

zawodowe działania mające ułatwić pojedynczym osobom i grupom, uświadomienie problemów 

wewnętrznych i zewnętrznych, mających na nich negatywny wpływ. Celem podejmowanych 

działań ujętych w strategii ma być łagodzenie skutków trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się 

osoby i rodziny zamieszkujące teren gminy Miasto Sochaczew, ale również usuwanie przyczyn 

zaistniałych sytuacji oraz zapobieganie ich powstawaniu. Działania pomocy społecznej mają  

na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości, uprawnienia i zasoby. 
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Działania, które będą podejmowane w dążeniu do zabezpieczenia potrzeb i rozwiązywania 

problemów mieszkańców winny być realizowane poprzez: 

· profilaktykę, czyli zapobieganie powstawania niekorzystnych zjawisk, 

· zapewnienie wsparcia osobom potrzebującym, 

· programy mające na celu zminimalizowanie problemów społecznych.. 

Wszelkie przywołane do niniejszego opracowania dane, są danymi według stanu na dzień  

31 grudnia 2014 roku. 

Diagnoza problemów społecznych została sporządzona przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sochaczewie, przy wykorzystaniu własnych materiałów sprawozdawczych, analiz, 

doświadczenia, wiedzy i kompetencji z zakresu polityki społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej jest jednocześnie głównym realizatorem strategii. 
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I. Podstawy prawne   

Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Sochaczew na 

lata 2016-2020 oraz jej wdrażanie, odpowiada właściwym przepisom prawnym, do których 

należą: 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015.163 j.t. ze zm.), 

• Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 09 czerwca 2011r.                      

(Dz. U. 2015.332 j.t. ze zm.), 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. 2014.1118 j.t. ze zm.), 

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy    

(Dz. U. 2015.149 j.t. ze zm.), 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                                  

(Dz. U. 2015.1390 j.t.), 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. 2015.1286 j.t.), 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256. 2572 j.t. ze zm.), 

• Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3                                       

(Dz. U. 2013.1457 j.t. ze zm.), 

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2015.114 j.t.                

ze zm.), 

• Ustawa o pomocy osobom uprawnionych do alimentów z dnia 7 września 2007 r.                   

(Dz. U. z 2015.859 j.t. ze zm.), 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011.43.225 j.t.                

ze zm.), 

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego                                          

(Dz. U. 2011.231.1375 j.t. ze zm.), 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011.127.721 j.t. ze zm.), 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. 2015.581 j.t. ze zm.). 
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II. Charakterystyka Gminy Miasto Sochaczew 

 Sochaczew - jedno z najstarszych miast na Mazowszu o ponad 700-letniej historii, jest 

usytuowany w zachodniej części województwa, na europejskich szlakach komunikacyjnych  

co zapewnia miastu dogodne warunki rozwoju. Przez miasto przebiega międzynarodowa trasa 

Berlin-Moskwa, którą można pokonać zarówno samochodem jak i pociągiem. Położony jest  

w pobliżu trzech większych aglomeracji, ok. 50 km na zachód od Warszawy, 60 km od Płocka  

i ok. 70 km od Łodzi. Umiejscowiony jest także przy międzynarodowej magistrali kolejowej  

E-20 relacji Warszawa-Poznań, a ze stacji  dostępne są bezpośrednie połączenia m.in. do 

Torunia, Lublina, Szczecina, Białegostoku i kilku innych dużych miast. Powierzchnia gminy 

wynosi 107 km2.  

Należy nadmienić, że w Sochaczewie działa również kolej wąskotorowa, która od 1984 roku 

pełni wprawdzie wyłącznie funkcje muzealne, ale przejazdy zabytkową „ciuchcią” na linii 

Sochaczew-Wilcze Tułowskie stanowią szczególną atrakcję turystyczną. 

Miasto leży w niedalekiej odległości od malowniczych terenów Puszczy Kampinoskiej, Puszczy 

Bolimowskiej i leśnych terenów Gminy Młodzieszyn. Dodatkowo miejscowość rozciąga się  

z południa na północ wzdłuż prawego brzegu rzeki Bzury, do której uchodzą  Utrata i Pisia. 

Układ przestrzenny Sochaczewa potwierdza jego średniowieczne korzenie. Wyraźnie wyróżnić 

można wzgórze zamkowe, stanowiące dawniej ośrodek administracyjny książąt mazowieckich 

oraz niewątpliwie samodzielny element krajobrazu. Miasto rozwijało się wokoło prostokątnego 

rynku, który przez stulecia pełnił funkcje targowe. Obecnie jest to część reprezentacyjna  

i rekreacyjna miasta, powstał skwer miejski z punktami gastronomicznymi, ławeczkami  

i fontanną. W jednej z pierzei zlokalizowany jest  budynek dawnego ratusza, będący dziś 

siedzibą Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, w kolejnej kościół parafialny. 

Sochaczew to stolica liczącego prawie 80 tysięcy mieszkańców Powiatu. W mieście swą 

siedzibę mają m.in szpital powiatowy, sąd rejonowy, komenda powiatowa policji i straży 

pożarnej.  

Sochaczew to rozbudowana sieć przedszkoli, szkół (podstawowych, gimnazjów, średnich,                     

a także prywatna uczelnia wyższa). W mieście istnieje Sochaczewskie Centrum Kultury mające 

trzy domy kultury, ponadto w Sochaczewie są dwa stadiony, dwie hale i jeden z najlepszych na 

Mazowszu basenów, który działa w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Zaledwie cztery kilometry od granic miasta leży Żelazowa Wola, miejsce gdzie 200 lat temu 

urodził się Fryderyk Chopin. Imię najsłynniejszego polskiego kompozytora nosi jedna  

z najlepszych w Polsce szkół muzycznych - sochaczewska Państwowa Szkoła Muzyczna I i II 

stopnia mająca swą siedzibę w zabytkowym dworku z XIX wieku. Sochaczew ma ponad 100-
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letnie tradycje przemysłowe. Działające w mieście firmy to głównie to firmy jednoosobowe,  

ale nie brakuje wielkich przedsiębiorstw. Wśród nich są tak znane Boryszew S.A. Wavin 

Metalplast-Buk Sp. z o.o, Energop Sp. z o.o., Sarens Polska Sp. z o.o, CTS TCT Polska Sp.  

z o.o., Zibi S.A., ProLogis Poland Management Sp. z o.o., MFO S.A. W najbliższej okolicy swą 

siedzibę mają m.in MARS Polska Sp. z o.o., Bakoma Sp. z o. o., HELIO S.A., "Polskie Młyny" 

S.A., Plecewice S.A., Panattoni Europe i wiele innych. Sochaczew to także atrakcyjne tereny 

inwestycyjne m.in Pola Czerwonkowskie, tereny po dawnych zakładach Chemitex.  

Najważniejszą dziedziną gospodarki miasta jest handel, przemysł oraz usługi. Mimo,  

że Sochaczew nie jest dużą aglomeracją, stanowi atrakcyjny teren na dokonywanie inwestycji 

kapitałowych. 

Zasoby gminne i inne zasoby umożliwiające rozwiązywanie problemów społecznych 

zlokalizowane na terenie gminy Miasto Sochaczew: 

· Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

· Środowiskowy Dom Samopomocy 

· Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

· Warsztat Terapii Zajęciowej 

· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

· Zespół Interdyscyplinarny 

· Powiatowy Urząd Pracy 

· Komenda Powiatowa Policji 

· Sąd Rejonowy 

· Szpital Powiatowy z Oddziałem Psychiatrycznym 

· Poradnia Leczenia Uzależnień i Poradnia Zdrowia Psychicznego 

· Żłobek Miejski 

 

W zakresie sportu i rekreacji potrzeby mieszkańców zabezpiecza Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w skład, którego wchodzą obiekty takie jak: 

pływalnia miejska „Orka”,skate-park, integracyjny plac zabaw, 2 kompleksy boisk, sztuczne 

lodowisko, 2 hale sportowe. 

 

W Sochaczewie aktywnie działa około 80 podmiotów zaliczanych do tzw. trzeciego sektora,                 

z tego w 2014 roku 35 podmiotów współpracowało z Gminą Miasto Sochaczew na zasadzie 
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porozumienia o współpracy. Tak duża liczba stowarzyszeń to wyjątek na mapie kraju 

świadczący jednak o niezwykłej aktywności mieszkańców i ich zaangażowaniu w życie miasta. 

Stowarzyszenia, fundacje, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związki Emerytów i Rencistów,       

UKS-y i kluby sportowe zajmują się m.in. trenowaniem młodych sportowców w kilkunastu 

dyscyplinach (rugby, tenis stołowy, pływanie, judo, piłka nożna itd.), aktywizacją osób 

starszych, promocją muzyki chóralnej,  udzielają pomocy w ramach „Pogotowia Lekcyjnego”, 

zbierają pieniądze na cele charytatywne,  prowadzą świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci                  

z rodzin niewydolnych wychowawczo, organizują zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji.               

W stowarzyszeniach zrzeszeni są lokali plastycy, pisarze amatorzy, sympatycy ambitnego kina, 

motocykliści. Stowarzyszenia dominują też na lokalnej scenie politycznej.  

Organizacje pozarządowe, stają się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym                                   

i kompetentnym partnerem naszego samorządu w realizacji jego zadań. Podejmują one cenne 

działania dla dobra mieszkańców, dlatego współpraca Miasta Sochaczewa z organizacjami 

pozarządowymi jest jednym z elementów sprawnego i efektywnego zarządzania. 

Współpraca Miasta z Organizacjami Pozarządowymi opiera się przede wszystkim na ustawie  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Przedmiotem współpracy jest: 

1. realizacja zadań publicznych gminy, 

2. podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy, 

3. tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, 

4. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania. 
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III. Diagnoza problemów społecznych  

1. Demografia  

Z danych na 31.12.2014r. wynika, że Sochaczew zamieszkiwało 37201 osób, z czego 19507 

mężczyzn, 17694 kobiet. Liczba mieszkańców w gminie nie zmienia się w sposób drastyczny, 

oscyluje wokół 36500 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 1442 os/km. 

 

 

2. Pomoc społeczna  

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Miasto Sochaczew realizuje Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Podstawowym zadaniem MOPS jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej  

w oparciu o instrumenty, określone w ustawie o pomocy społecznej, czyli podejmowanie 

działań, nakierowanych na udzielanie osobom różnych form wsparcia, pozwalających na 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać  

przy wykorzystaniu własnych umiejętności, możliwości, zasobów i uprawnień.   

Ośrodek może realizować inne zadania, powierzone mu przez właściwe organy  

na podstawie innych ustaw. Do tych dodatkowych zadań należy realizacja świadczeń 

pieniężnych na rzecz rodziny w postaci:   

• przyznawania świadczeń rodzinnych,  

• prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  

oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,   

• reintegracji społecznej i zawodowej dla osób z wykluczenia społecznego (KIS) – 

projekty EFS. 

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z obowiązków 

ustawowych, realizacji projektów i programów, MOPS w Sochaczewie stara się aktywnie 

współpracować z różnymi instytucjami, organizacjami działającymi w tym obszarze. 

Współpraca ta polega na podejmowaniu działań interdyscyplinarnych w obszarze: 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych, dzieci                     

i młodzieży i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
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Lp. 

 

 

Wyszczególnienie 

 

 

I-XII 2014 

Przewidywalne 

wykonanie  

I-XII 2015 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinnie 

1 

 

Rodziny ogółem 1036 2454 1012 2397 

2 

 

Rodziny z dziećmi 456 1692 452 1677 

3 

 

Rodziny niepełne 206 647 201 631 

4 Rodziny emerytów 

i rencistów 

207 356 203 349 

Tab.  Nr 1. Typy rodzin objętych pomocą społeczną 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że ogólna liczba rodzin beneficjentów pomocy społecznej 

pozostaje na tym samym poziomie. 

Czynnikami, które mogą prowadzić do wykluczenia społecznego są obszary problemowe, 

zdiagnozowane na podstawie powodu korzystania z pomocy społecznej. Obszary te wpływają 

destrukcyjnie na funkcjonowanie rodziny.   

Różnorodność osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej dotyczy zarówno struktury 

wiekowej, liczebności gospodarstw domowych, typów rodzin, a także obszarów problemowych.  

Tabela poniżej przedstawia powody trudności życiowych rodzin, uzasadniające 

przyznanie pomocy.  

Wyszczególnienie Styczeń – grudzień 2014r Przewidywane 

wykonanie  styczeń – 

grudzień 2015 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób  

w rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób  

w rodzinie 

Ubóstwo 622 1 428 620 1 358 

Sieroctwo 0 0 0 0 
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Bezdomność 78 91 80 94 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 99 458 95 445 

                   w tym: wielodzietność 56 314 56 314 

Bezrobocie 612 1 560 608 1 510 

Niepełnosprawność 361 741 360 678 

Długotrwała lub ciężka choroba 440 929 438 845 

Bezradność    w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

 

239 

 

815 

 

235 

 

801 

                  w tym: rodziny niepełne 188 553 185 564 

                              rodziny wielodzietne 53 297 50 275 

Przemoc w rodzinie 7 26 8 21 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 0 0 0 0 

Alkoholizm 86 163 93 162 

Narkomania 4 9 4 10 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 

30 47 25 40 

Trudności w integracji osób, które 

otrzymały statut uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Zdarzenie losowe 3 4 4 6 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 0 

Tab. Nr 2.     Świadczenia według powodu przyznania 
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Z powyższego zestawienia wynika, że dominującą grupę stanowią osoby i rodziny żyjące 

w ubóstwie. Dotyka ono ponad 60% ogółu korzystających. Rodziny żyjące w ubóstwie nie są  

w stanie zabezpieczać swoich podstawowych potrzeb. Ten stan w sposób znaczący wpływa na 

zaburzenie funkcji społecznych. Dysfunkcja ta występuje w powiązaniu z innymi 

niekorzystnymi zjawiskami, takimi jak: bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, 

niepełnosprawność czy bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego. Skala zjawiska ubóstwa jest uzależniona od wielu czynników. 

Kolejnym poważnym obszarem problemów jest bezrobocie. Trudna sytuacja na rynku 

pracy, brak nowych miejsc pracy, kryzys i likwidacja dotychczasowych miejsc pracy prowadzi  

do zwiększenia bezrobocia. Osoby bezrobotne uzyskują pomoc finansową z OPS  

i są motywowane w kierunku podwyższania kwalifikacji zawodowych (kontrakt socjalny, 

projekty systemowe realizowane w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Klub Integracji Społecznej), jak również zdobywanie umiejętności poruszania się na 

rynku pracy w celu znalezieniu zatrudnienia.  

Następnym czynnikiem korzystania z pomocy społecznej jest długotrwała choroba. Jest 

to problem, który dotyka 42,5% rodzin korzystających ze wsparcia pomocy społecznej w Gminie 

Miasto Sochaczew. Wraz z przewlekłą chorobą pojawiają się inne problemy, które za sobą 

pociąga. Są to takie problemy jak wzrost kosztów utrzymania poprzez zwiększenie wydatków na 

leki, ograniczona możliwość zarobkowania. Podobnie wygląda kwestia niepełnosprawności.  

W roku 2014 dotykała 34,8% korzystających z pomocy społecznej.  

 

2.1. Wspieranie rodzin  

Samorządy lokalne odpowiadają za tworzenie i funkcjonowanie lokalnego systemu 

opieki nad dzieckiem i rodziną. Działania na rzecz rodziny to działania na rzecz całej wspólnoty,  

a wspierając rodzinę przyczyniamy się  do rozwoju i wzmacniania więzi w całej społeczności, 

dlatego jest to tak istotne zadanie. 

Od 2012 uregulowania prawne dotyczące wspierania rodziny i pieczy zastępczej zostały 

wyłączone z ustawy o pomocy społecznej i zawarte w nowej ustawie o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej.  

Niezbędną formą wsparcia w rodzinie jest asystent rodziny. Do zadań asystenta rodziny 

należy towarzyszenie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej  

z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, społeczności lokalnej i zasobów 

instytucjonalnych. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – 

wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia 
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codziennego rodziców. Efektem powinno być odzyskanie kontroli nad własnym życiem tak aby 

środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci.  

Pomocą asystentów w roku 2014 objęto 39 rodzin, z czego 10 zobowiązanych prawomocnym 

wyrokiem Sądu. Zostało zawartych 19 terminowych Planów Pracy z Rodziną, które zawierały 

pełną diagnozę sytuacji rodziny oraz plan wyjścia z patowej sytuacji wraz z konkretnymi 

działaniami. Po zakończeniu terminu realizacji Planu dokonywana była ocena jego efektywności 

i jeśli rodzina nadal wymagała wsparcia, Plan był aktualizowany. W minionym okresie 

dokonano 22 aktualizacji Planów Pracy z Rodziną. Z 11 rodzinami nie zawarto w wymienionym 

okresie Planu Pracy z uwagi na zbyt krótki okres czasu na to aby dokonać pełnej diagnozy 

rodziny lub brak współpracy ze strony rodziny. 

Asystenci pracowali z 10 rodzinami zobowiązanymi prawomocnym wyrokiem Sądu. 

Art. 191 ust. 8 pkt 1-3, ust. 8 pkt 1-3 ustawy określają wydatki gminy w przypadku umieszczenia 

dziecka w pieczy zastępczej, 10%, 30% i 50 % odpowiednio w pierwszym, drugim i trzecim 

roku i latach następnych.  

W 2014 roku Gmina Miasto Sochaczew pokrywała koszty pobytu 28 dzieci w pieczy zastępczej  

w wysokości 10% i 30%, 50% co stanowiło łącznie kwotę 77572,66 zł. 

 

  

3. Bezrobocie  

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoba 

bezrobotna to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa  

do podjęcia zatrudnienia. 

Na koniec grudnia 2014 roku w mieście Sochaczew było zarejestrowanych ogółem 3750 osób 

bezrobotnych, w tym kobiet 1802, oraz 1957 mężczyzn. W kategoriach osób znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji  na rynku pracy dominująca grupę stanowiły osoby długotrwale 

bezrobotne, (997 osób), kolejną liczną grupę osób stanowili bezrobotni bez wykształcenia 

średniego (944 osoby), bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych (609 osób), znaczna grupę osób  

bezrobotnych stanowią osoby powyżej 50 roku życia (552 osoby). 

Rodziny, w których występuje bezrobocie stanowią ponad 50 % ogółu osób korzystających  

z systemu pomocy społecznej w MOPS w Sochaczewie. Z uwagi na fakt, że osoby bezrobotne 

korzystające ze wsparcia pomocy społecznej to najczęściej osoby o niskim stopniu wykształcenia 

bez przygotowania zawodowego, grupa ta z pewnością stanowić będzie znaczny odsetek osób 

wymagających wsparcia. 
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4. Uzależnienia  

W znaczeniu potocznym uzależnienie rozumiane jest jako nabyta silna potrzeba 

wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji, a w szczególności: alkoholu, 

narkotyków, leków, dopalaczy. W szerszym znaczeniu za osoby uzależnione uważa się także 

nadużywające gier hazardowych, oglądania telewizji, internetu, zakupów czy też pracy.  

Oszacowanie skali problemu uzależnienia jest trudne z uwagi na znaczny odsetek osób 

dotkniętych problemem, które nie szukają wsparcia u profesjonalistów i w instytucjach 

pomocowych. Skalę tego problemu przedstawimy na podstawie danych z Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

W pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczy 4 

członków.   

 

Działanie Rok 2014 

Liczba spotkań 58 

Liczba wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe 85 

Liczba spraw w toku 75 

Liczba zaopiniowanych pozytywnie zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu 

120 

Liczba skierowanych do Sądu wniosków o leczenie zamknięte 9 

Liczba zaproszeń na posiedzenie Komisji 225 

Tab. Nr 3. Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r. 

 

W roku 2014 przeprowadzono w punktach sprzedaży napojów alkoholowych (sklepy, bary)  

12  kontroli, wszystkie zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.  

 

5. Niepełnosprawność  

Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): „Osoba 

niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności funkcjonowania 



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE MIASTO SOCHACZEW 

NA LATA 2016-2020 

15  

organizmu powodują uniemożliwienie, utrudnienie lub ograniczenie sprawnego funkcjonowania 

w społeczeństwie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki zewnętrzne”.  

Problemami osób niepełnosprawnych na terenie naszej gminy zajmują się następujące jednostki:  

• Środowiskowy Dom Samopomocy 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  

• Publiczne i Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej,  

• Warsztat Terapii Zajęciowej,  

• Stowarzyszenie „Jutrzenka”.  

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dziennego dla osób  

przewlekle chorych psychicznie i osób upośledzonych umysłowo. Dom typu AB. Przeznaczony 

dla 50 osób pełnoletnich obojga płci nie wymagających pomocy w zakresie samoobsługi. Celem 

działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest świadczenie usług w ramach 

indywidualnych i grupowych treningów umiejętności społecznych, w zakresie kształtowania                 

i podtrzymywania czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Zajęcia        

w ŚDS obejmują: terapię zajęciową, terapię ruchową, poradnictwo psychologiczne i socjalne, 

pomoc w załatwieniu spraw osobistych. Integralną częścią zajęć są spacery edukacyjne, wyjazdy 

integracyjne i wycieczki krajoznawcze. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu przez 6 

godzin dziennie tj. 9.00-15.00 w odpowiednio wyposażonych pracowniach: 

 

6. Sytuacja osób starszych  

Prognozy demograficzne jednoznacznie wskazują, że proces starzenia się społeczeństw 

krajów europejskich zintensyfikuje się w najbliższych dekadach. Próg starości zaczną 

przekraczać osoby z powojennego wyżu, a w okresie 2040-2050 w fazę starości wchodzić 

zaczną ich dzieci, przedstawiciele tzw. echa powojennego wyżu.  

Wyznacznikiem starości demograficznej (inaczej społecznej) są zauważalne zmiany 

polegające na wzroście udziału ludzi starych w ogólnej liczbie ludności. Proces ten 

spowodowany jest stopniowym wydłużaniem przeciętnej długości życia oraz spadkiem 

dzietności. 

Według terminologii ONZ starzenie społeczeństwa zaczyna się, gdy udział ludności  

w wieku powyżej 65 lat przekroczy 7% ogółu.   

Obserwuje się spadek przyrostu naturalnego na terenie Gminy Miasto Sochaczew, duży 

spadek liczby urodzeń w stosunku do niewielkiego wzrostu liczby zgonów wpisuje teren naszej 

gminy w ogólnopolski trend prowadzący do demograficznej starości.   
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Konsekwencje kulturowe obejmują zagadnienia udziału ludzi starych w życiu całego 

społeczeństwa. Ludzie starsi nie zajmujący się pracą zawodową chętnie rozwijają swoje 

zainteresowania turystyczne, hobbystyczne, kulturalne, edukacyjne, które na terenie Gminy 

Miasto Sochaczew realizują w ramach uczestniczenia w spotkaniach Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku i członkostwa w Związku Emerytów i Rencistów czy Stowarzyszenia „Włókienko”. 

 

Jednostką działającą na rzecz osób starszych jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej.  

Z usług Dziennego Domu korzysta średnio dziennie 130 pensjonariuszy, którzy mają 

zapewnione trzy posiłki, zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, sportowo-rekreacyjne. 

Kadra Domu przygotowuje i dostarcza posiłki również do jadłodajni dla najuboższych przy 

kościele w centrum Miasta. DDPS współpracuje z organizacjami pozarządowymi pracującymi  

z osobami starszymi i na rzecz osób starszych. Organizuje imprezy o zasięgu miejskim gdzie 

promowana jest twórczość seniorów, co przyczynia się do poprawy wizerunku osób starszych  

w społeczności lokalnej, rozbudza aktywność społeczną, przeciwdziała marginalizacji starszej 

generacji poprzez edukację (kursy obsługi komputera i korzystania z internetu), odczyty 

publiczne, edukację prozdrowotną, organizowanie akcji profilaktycznych (dotowane szczepienia 

p/grypie) imprezy integracyjne, wycieczki, zabawy taneczne, udział w imprezach kulturalnych, 

sportowych, popularyzację wolontariatu.  

 

Konsekwencje socjalne starzenia się ludności to większe zapotrzebowanie na usługi 

opiekuńcze. Na terenie Gminy Miasto Sochaczew usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz 

osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,                 

a były jej pozbawione.  

Usługi opiekuńcze są realizowane 7 dni w tygodniu, a także w święta, w miejscu 

zamieszkania na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia lub/i wiek wymagają pomocy 

osób drugich. W 2014 r. usługi opiekuńcze świadczono na rzecz  77  osób.  

Dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzieci autystycznych oraz osób z upośledzeniem 

umysłowym świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zakres specjalistycznych usług 

opiekuńczych określony został w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia                        

22 września 2005 r. i obejmuje min: 

1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 

2. pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, 

3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, 

4. pomoc mieszkaniowa, 
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5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie 

mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i zatrudnione w MOPS. W 2014 roku tą formą pomocy było objęte 17 osób. 

Formalne wsparcie świadczone w miejscu zamieszkania seniora nie zawsze okazuje  

się wystarczające i wymagane jest zapewnienie stałej opieki w postaci pobytu w domu pomocy 

społecznej. Z uwagi na konieczność ponoszenia odpłatności przez Gminę za mieszkańca 

przebywającego w domu pomocy społecznej liczba osób kierowanych do placówek 

stacjonarnych jest znacznie mniejsza od istniejących potrzeb.  

 

Liczba osób przebywających w domach 

pomocy społecznej 

48 

Koszt ponoszony przez Gminę Miasto 

Sochaczew za pobyt osób w domach 

pomocy społecznej 

1061316 zł 

Tab. Nr 4 . Domy Pomocy Społecznej, dane z 2014r. 

 

Ośrodek kieruje do placówki jedynie te osoby, gdy brak jest możliwości zapewnienia 

całodobowych usług w miejscu zamieszkania odpowiadającym potrzebom Klienta.  

 

7. Edukacja  

Aktualna sieć szkół podstawowych i gimnazjów zaspakaja rzeczywiste oczekiwania 

społeczne. Liczba miejsc w przedszkolach miejskich nie zaspokaja potrzeb mieszkańców Gminy 

Miasto Sochaczew. 
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Na terenie gminy funkcjonuje 25 obiektów opieki przedszkolnej oraz 17 placówek szkolnych. 

Opieka przedszkolna skupiona jest w 5 publicznych przedszkolach oraz 10 niepublicznych 

placówkach. Szkolnictwo podstawowe skupione jest w 3 szkołach publicznych oraz 3 szkołach 

niepublicznych. 

Na terenie miasta swoją działalność prowadzą 2 gimnazja publiczne oraz 1 gimnazjum 

niepubliczne. 

Funkcjonują również Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia oraz prywatne szkoły języków 

obcych. 

 

Rodzaj szkoły Liczba uczniów 

Szkoły podstawowe i gimnazja miejskie 2981 

Przedszkola miejskie 887 

Szkoły podstawowe i gimnazja niepubliczne 97 

Przedszkola niepubliczne 667 

Tab. Nr  5  . Liczba uczniów w placówkach miejskich i niepublicznych, stan na 30.09.2014r. 

 

8. Przemoc w rodzinie  

Przemoc rozumiana jest jako akt godzący w wolność osobistą jednostki i zmuszanie  jej  

do zachowań niezgodnych z własną wolą. Przenosi się ona również na grunt rodzinny i jest                    

w nim często spotykanym zjawiskiem, niezależnym od kultury, środowiska, wyznania, 

wykształcenia, poziomu intelektualnego czy przynależności do grupy społecznej. Przemoc                 

w rodzinie  to zachowanie,  które  poniża jednostkę,  powoduje  obrażenia  fizyczne, 

jednocześnie naruszając w ten sposób prawo. Rzadko jest to incydent  jednorazowy. Zazwyczaj 

staje się jednym z wielu ogniw łańcucha agresji. 

Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem 

Miasta  Sochaczew, a podmiotami, o których mowa w art. 9a ust.3ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. 

W skład Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sochaczewie,  

2. Opieki zdrowotnej, 

3. Policji, 

4. Oświaty, 

5. Sądu Rejonowego, 
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6. Prokuratury,  

7. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań  w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku; 

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy  

w środowisku lokalnym; 

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak  

nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.  

W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Sochaczewie w okresie od I - XII 

2014 odbyło się pięć posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego .  

Zespół Interdyscyplinarny realizował następujące zadania :  

 omawiano sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego                   

i Grup Roboczych;  

 powołano nowych członków Grup Roboczych;  

 przedstawiano raporty, sprawozdania i inne opracowania dotyczące zjawiska przemocy  

w rodzinie w naszym  mieście;  

 wymieniano informacje o działaniach zrealizowanych i planowanych do zrealizowania                     

w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy                      

w Rodzinie dla Miasta Sochaczew na lata 2014-2017; 

 upowszechniano informacje i edukowano w zakresie możliwości uzyskania pomocy przez 

osoby dotknięte przemocą w rodzinie . 

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych  

z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

 

W skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele: 

1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
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2. Opieki zdrowotnej, 

3. Policji, 

4. Oświaty, 

5. Sądu Rejonowego, 

6. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

7. Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 

8. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez 

Zespół Interdyscyplinarny lub wynikający z problemów występujących w indywidualnych 

przypadkach, zgłaszanych przez uprawnione podmioty. W przypadku wystąpienia w rodzinie 

zjawiska przemocy w rodzinie nastąpić może wszczęcie  procedury przez wypełnienie 

formularza „Niebieska Karta”- A przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych                

w art.9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                         

w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 

Przekazanie wypełnionego formularza” Niebieska Karta” -A do przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wszczęcia 

procedury.  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza ”Niebieska 

Karta” -A niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go do  

grupy roboczej. 

Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9 b ust. 2 i 3, każdy 

członek  Grupy Roboczej składa oświadczenie, o którym mowa w art. 9 c ust. 3 ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dotyczące zachowania poufności wszelkich informacji  

i danych uzyskanych przy realizacji zadań.  

W wymienionym okresie zostało powołanych 88 grup roboczych, które łącznie odbyły 280 

spotkań . Podczas posiedzeń udzielono pomocy i wsparcia 137  rodzinom. Rodziny skorzystały  

z wsparcia medycznego (5 osób) , psychologicznego (102 osoby), prawnego (98 osób), 

socjalnego (137 rodzin ), zawodowego i rodzinnego (58 rodzin) . 

W okresie sprawozdawczym wpłynęły do Zespołu Interdyscyplinarnego 88 Niebieskie Karty-A, 

w tym 16 złożonych zostało przez pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,  

69 złożonych przez Komendę Powiatową Policji w Sochaczewie, 1  założona  przez oświatę  

i 2 założone przez przedstawicieli opieki zdrowotnej. Ponadto w okresie sprawozdawczym 
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zostało sporządzonych 63 Niebieskich Kart-C, 47 Niebieskich Kart-D. Zostały również 

opracowane indywidualne plany pomocy w liczbie 88 sztuk. 

Sytuacja w rodzinach w których dochodzi do przemocy była monitorowana poprzez: 

- wizyty pracownika socjalnego w środowisku, 

- wizyty dzielnicowego KPP w środowisku, 

- wizyty kuratora sądowego w środowisku, 

- stałą i systematyczną współpracę z Poradnią Leczenia Uzależnień, 

-stałą i systematyczną współpracę z pedagogami ze szkół, 

- udział w grupie edukacyjnej. 

W stosunku do osób stosujących przemoc były podejmowane następujące działania: 

- skierowanie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- kierowanie do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 

- kierowanie do Poradni Leczenia Uzależnień, 

- kierowanie do specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (psychologa, doradcy 

rodzinnego, terapeuty ds. uzależnień), 

- kierowanie wniosków do Prokuratury, 

- informowanie Sądu Rodzinnego,  

Informacja o miejscach, w których można uzyskać pomoc była rozpowszechniana poprzez: 

- ulotki informacyjne, 

- informacje przekazywane podczas spotkań grup roboczych, 

- informacje przekazywane przez pracowników socjalnych, 

- informacje przekazywane za pośrednictwem strony internetowej MOPS, 

- informacje przekazywane za pośrednictwem lokalnych mediów.  

  

9. Przestępczość  

Przestępczość – jest to zbiór czynów zabronionych ustawowo pod groźbą kary, a popełnionych  

na obszarze danej jednostki terytorialnej. Przestępczość jest zjawiskiem społecznym. 

Charakteryzuje się następującymi cechami:  

•  stanowi zagrożenie dla obowiązującego porządku prawnego,  
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• wyraża się we wzroście liczby osób, które popełniły przestępstwa w stosunku do ogółu 

ludności. 

Ogólna liczba przestępstw popełnionych w 2014r. wynosiła 1653, w tym 1107 były to 

przestępstwa kryminalne. 

 

Rodzaj przestępstwa Liczba 

Bójka i pobicie 10 

Kradzież 320 

Kradzież samochodu 9 

Kradzież z włamaniem 77 

Rozbój 11 

Uszkodzenie rzeczy 70 

Uszczerbek na zdrowiu 33 

Tab. Nr 6. Skala przestępczości w 2014r. 

 

IV. Analiza SWOT  

Analiza SWOT jest podstawą do zdiagnozowania i sformułowania podstawowych 

problemów i zagadnień strategicznych. Analiza SWOT zawiera określenie czterech grup 

czynników:  

„mocnych stron” - uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony polityki 

społecznej, i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej wzmacnianiu;  

„słabych stron” - uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony polityki 

społecznej, i które nie wyeliminowane będą ją osłabiać;  

„szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania 

społeczności gminy, ale mogą być traktowane jako szanse i przy odpowiednio podjętych 

działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwiązywaniu problemów 

społecznych;  

„zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne  

od zachowania społeczności gminy, ale które mogą stanowić zagrożenie dla 

rozwiązywania problemów społecznych.  

Mocne strony Słabe strony 

• dobrze zdiagnozowane problemy 

społeczności lokalnej,  

• działalność instytucji pracujących na 

• niska aktywność społeczna i zawodowa 

mieszkańców,  

• niewystarczająca oferta socjalna dla 
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rzecz osób potrzebujących, 

• współpraca z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz 

rodzin,  

• dostępność do bezpłatnego poradnictwa 

specjalistycznego, realizowanego przez 

jednostki publiczne i organizacje 

samorządowe,  

• wykwalifikowana i kompetentna, stale 

doskonaląca swoje umiejętności kadra 

pomocy społecznej,  

• dobre rozeznanie środowiska lokalnego 

przez pracowników służb pomocy 

społecznej,  

• otwartość ośrodka pomocy społecznej               

i samorządu gminnego na współpracę            

ze środowiskiem lokalnym,  

• oferty sportowe i kulturalne  

• funkcjonowanie na terenie miasta 

placówek służby zdrowia,  

• wdrażanie programów i projektów 

ukierunkowanych na rozwiązywanie 

problemów społecznych otwartość na 

nowe rozwiązania. 

 

 

rodzin,  

• mała świadomość i gotowość społeczna 

w zakresie wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej,  

• istnienie szarej sfery zatrudnienia,  

• brak nawyków korzystania z rodzinnego 

poradnictwa specjalistycznego,  

• niewystarczająca ilość propozycji 

spędzania czasu wolnego oraz 

socjoterapii dla młodzieży zagrożonej 

demoralizacją, 

• brak mieszkań chronionych                                

i niewystarczająca liczba mieszkań 

socjalnych,  

• brak poradni rodzinnych,  

wysoki poziom długotrwałego bezrobocia         

i wysoka stopa bezrobocia. 

Szanse Zagrożenia 

• ciągły wzrost jakości usług 

świadczonych przez podmioty 

realizujące zadania pomocy społecznej,  

• regulacje prawne bardziej przyjazne 

rodzinie,  

• zmiana mentalności społecznej w kwestii 

• alienacja społeczna,  

• preferowanie konsumpcyjnego stylu 

życia,  

• ubożenie społeczeństwa i osłabianie się 

funkcji opiekuńczej rodziny,  

• niekorzystne zjawiska demograficzne,  
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postrzegania rodzin dysfunkcyjnych,  

• wzmocnienie współpracy pomiędzy 

instytucjami wspierającymi rodzinę,  

• utrzymanie stanowiska pracy asystenta 

rodziny,  

• funkcjonowanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz grup 

roboczych,  

• możliwość pozyskiwania środków 

zewnętrznych,  

m.in. z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

•  brak perspektyw kształcenia 

adekwatnego do późniejszych 

możliwości zatrudnienia,  

• niestabilny system prawny w zakresie 

wspierania rodziny i pomocy społecznej,  

• niewydolność systemu wymiaru 

sprawiedliwości,  

• brak świadomości problemu                              

i umiejętności szukania pomocy przez 

rodziny dysfunkcyjne,  

• rosnąca ilość rodzin wieloproblemowych,  

•  uzależnienie rodzin od pomocy 

społecznej, 

• brak dostatecznych środków finansowych 

na walkę z problemami społecznymi. 

 

V. Adresaci strategii  

Adresatami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych są mieszkańcy Gminy 

Miasto Sochaczew, zarówno osoby samotne jak i rodziny, które wymagają pomocy                              

w odzyskaniu sił, wiary w siebie i zdolności do samodzielnego funkcjonowania w środowisku 

lokalnym.  

 

VI. Cele strategii  

1. Wzmacnianie trwałości rodziny i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom 

dezorganizującym życie rodzinne 

Kierunki działań: 

· praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny, 

· rozwijanie specjalistycznego poradnictwa, w tym poradnictwa rodzinnego, 

· zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży (np. zabezpieczenie posiłków, stypendiów 

itp.), 

· rozwój grup wsparcia, grup samopomocowych i edukacyjnych, 

· utrzymanie już istniejących i tworzenie nowych programów lub projektów (np. w zakresie 

propagowania życia rodzinnego i wspólnego spędzania czasu itp.), 

· rozwój wsparcia świadczonego przez wolontariuszy, 
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· zintegrowanie działań na rzecz dziecka i rodziny z instytucjami i organizacjami, 

· zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

(zajęcia pozalekcyjne sportowe, manualne, ruchowe itp.), 

· inicjowanie i rozwój różnych form integracji rodzin ze społecznością lokalną (organizowanie 

imprez, festynów), 

 

2. Minimalizowanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego.  

Kierunki działań: 

· świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej dostosowanej do potrzeb, zgodnie z ustawą  

o pomocy społecznej, 

· wsparcie w poprawie warunków mieszkaniowych, wypłata dodatków mieszkaniowych, 

· realizacja świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentacji, 

· rozwój pracy socjalnej na rzecz osób wykluczonych (np. motywowanie do poszukiwania pracy, 

motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, itp.), 

· rozwój współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy (np. upowszechnianie ofert pracy                            

i informacji o szkoleniach, informacja o usługach poradnictwa zawodowego itp.), 

· aktywizowanie osób zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją poprzez udział w kursach  

i szkoleniach, 

· kontynuowanie prac społecznie-użytecznych, 

· rozwój specjalistycznego poradnictwa, wsparcia psychologicznego, 

· wsparcie osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych (pomoc w opłatach mieszkaniowych, 

skierowanie do placówek). 

 

3. Wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych.  

Kierunki działań: 

· zapewnienie odpowiednich form opieki osobom tego potrzebującym (usługi opiekuńcze, DPS), 

· praca socjalna z rodziną na rzecz zintensyfikowania kontaktów, zaangażowania się w pomoc  

i opiekę,  

· rozpowszechnianie idei wolontariatu, 

· współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami i organizacjami 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, 

· udzielanie pomocy finansowej. 

 

4.  System rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie  
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Kierunki działań: 

· realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

· prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach, prowadzenie kampanii społecznych itp.; 

· rozwój współpracy instytucji i organizacji działających w sferze przeciwdziałania 

uzależnieniom, 

· kontynuowanie prac zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

· rozwój specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,  

· rozwój grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

 

VII. Harmonogram realizacji celów strategicznych 

 

Lp. kierunki działań 

planowany 

okres 

realizacji 

realizatorzy wskaźniki 

CEL: wzmacnianie trwałości rodziny i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom 

dezorganizującym życie rodzinne 

1 

Praca socjalna z rodziną, praca 

asystentów rodziny 2016-2020 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Liczba rodzin 

2 

Rozwój specjalistycznego 

poradnictwa, w tym 

poradnictwa rodzinnego 
2016-2020 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, Urząd 

Miejski 

Rodzaje wsparcia 

3 

zabezpieczenie potrzeb 

bytowych dzieci i młodzieży 

(np. zabezpieczenie posiłków, 

stypendiów) 

2016-2020 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Liczba dzieci 

objętych wsparciem 

4 

Prowadzenie grup wsparcia, 

edukacyjnych grup 

samopomocowych, pomoc 

wolontariuszy 

2016-2020 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Urząd 

Miejski, ŚDS, 

DDPS 

Liczba tworzonych 

grup, liczba 

wolontariuszy 

5 

utrzymanie już istniejących 

i tworzenie nowych programów 

lub projektów skierowanych do 

rodzin lub ich członków (np. w 

zakresie wsparcia rodziny, 

propagowania życia rodzinnego 

i wspólnego spędzania czasu 

itp.) 

2016-2020 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, 

placówki 

oświatowe 

Sochaczewskie 

Centrum Kultury, 

Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

ŚDS, DDPS 

Liczba programów 
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6 

zintegrowanie działań na rzecz 

dziecka i rodziny z instytucjami 

i organizacjami 

2016-2020 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Sochaczewskie 

Centrum Kultury, 

Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

ŚDS, DDPS 

Liczba instytucji i 

organizacji 

7 

zapewnienie dzieciom i 

młodzieży dostępu do 

alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego 

(zajęcia pozalekcyjne 

sportowe, manualne, ruchowe 

itp.) 

2016-2020 

Sochaczewskie 

Centrum Kultury, 

Miejski 

Ośrodek Sportu i 

Rekreacji, 

szkoły, 

organizacje 

pozarządowe 

Oferta dla 

dzieci i 

młodzieży 

8 

inicjowanie i rozwój różnych 

form integracji rodzin ze 

społecznością lokalną 

(organizowanie imprez, 

festynów) 

2016-2020 

Urząd Miejski, 

Sochaczewskie 

Centrum Kultury 

Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Liczba 

przedsięwzięć 

 

CEL: minimalizowanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego 

1 

świadczenie pomocy finansowej, 

rzeczowej dostosowanej do 

potrzeb 

osoby lub rodziny zgodnie z 

ustawą o pomocy społecznej 

2016-2020 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Liczba osób i rodzin 

objętych wsparciem 

2 

wsparcie w poprawie warunków 

mieszkaniowych, wypłata 

dodatków mieszkaniowych 

i energetycznych 

2016-2020 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Urząd Miejski  

Dane o udzielonej 

pomocy 

3 

realizacja świadczeń rodzinnych 

i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

2016-2020 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Dane o udzielonej 

pomocy 

4 

rozwój pracy socjalnej na rzecz 

osób marginalizowanych (np. 

motywowanie do poszukiwania 

pracy, motywowanie do podjęcia 

leczenia odwykowego, itp.) 

2016-2020 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, Miejska  

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Liczba osób objętych 

wsparciem 
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5 

rozwój współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy (np. 

upowszechnianie ofert pracy 

i informacji o szkoleniach, 

informacja o usługach poradnictwa 

zawodowego itp.) 

2016-2020 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Rodzaje współpracy 

6 

Aktywizowanie osób 

zagrożonych lub dotkniętych 

marginalizacją poprzez udział w 

kursach i szkoleniach 

2016-2020 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Liczba osób objętych 

wsparciem 

7 
Wykonywanie prac społecznie-

użytecznych 
2016-2020 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, Urząd 

Miejski 

Liczba osób 

8 

Rozwój specjalistycznego 

poradnictwa, wsparcia 

psychologicznego 

2016-2020 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Rodzaje wsparcia 

9 

wsparcie osób zagrożonych 

bezdomnością i bezdomnych 

(pomoc w opłatach 

mieszkaniowych, skierowanie do 

placówek działających na rzecz 

bezdomnych) 

2016-2020 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, Urząd 

Miejski 

Liczba osób objętych 

pomocą 

CEL: wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych 

1 

zapewnienie odpowiednich form 

opieki osobom tego potrzebującym 

(usługi opiekuńcze, usługi 

rehabilitacyjne, wolontariat) 

2016-2020 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

ŚDS, DDPS 

 

Liczba osób objętych 

wsparciem 

2 

praca socjalna z rodziną na rzecz 

zintensyfikowania kontaktów, 

zaangażowania się w pomoc 

i opiekę 

2016-2020 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Liczba rodzin/osób 

objętych pracą socjalną 

3 
rozpowszechnianie idei 

wolontariatu 2016-2020 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej Liczba wolontariuszy 

4 

współpraca z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie 

i innymi instytucjami 

i organizacjami działającymi na 

rzecz osób niepełnosprawnych 

2016-2020 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

ŚDS 

Liczba instytucji 

5 udzielanie pomocy finansowej 2016-2020 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Liczba osób objętych 

pomocą 
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6 

w przypadku wyczerpania innych 

możliwości kierowanie 

i współfinansowanie pobytu 

w domu pomocy społecznej 

2016-2020 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Liczba osób 

CEL: system rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy domowej 

1 

realizacja Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

realizacja Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla miasta 

Sochaczew 

2016-2020 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, Urząd 

Miejski 

wskaźniki programu 

2 

propaganda przeciw uzależnieniom 

(prowadzenie działań 

profilaktycznych w szkołach itp.) 

2016-2020 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, Urząd 

Miejski 

Liczba kampanii, 

ulotek, wykładów 

3 

rozwój współpracy instytucji 

i organizacji działających w sferze 

przeciwdziałania uzależnieniom 

2016-2020 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, Urząd 

Miejski 

Liczba instytucji i 

organizacji 

4 

działania zespołu 

interdyscyplinarnego 
2016-2020 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, Urząd 

Miejski 

Liczba posiedzeń, 

liczba niebieskich kart 

5 
rozwój specjalistycznego 

poradnictwa psychologicznego 
2016-2020 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, Urząd 

Miejski 

Rodzaje wsparcia 

6 
rozwój grup wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie 
2016-2020 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, Urząd 

Miejski 

Liczba grup 

 

VIII. Źródła i ramy finansowe działań przewidzianych do realizacji w ramach strategii.  

 

Zakłada się, że ramy finansowe Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Miasto Sochaczew obejmują lata 2016-2020.  

Przewiduje się, że realizacja proponowanych celów i działań nastąpi przy wykorzystaniu 

następujących źródeł finansowania:  

• środki własne pochodzące z budżetu gminy;  

• środki przekazane gminie z budżetu państwa (dotacje);  
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• środki funduszy krajowych (PFRON);  

• projekty systemowe i konkursowe w ramach środków z Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej oraz Unii Europejskiej;  

• środki pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny).  

  

IX. Monitoring i ewaluacja  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Miasto Sochaczew na kata 2016 – 

2010 będzie na bieżąco monitorowana i ewaluowana.  

Dane o realizacji zadań wynikających ze strategii będą corocznie przedstawiane w ramach 

sprawozdania z realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej składanego Radzie Miejskiej za 

pośrednictwem Burmistrza Miasta Sochaczew. 

Strategia jest dokumentem uwzględniającym programy i projekty, które zostały przyjęte do 

realizacji bądź będą przyjęte w późniejszym terminie. Ma charakter otwarty, może być ciągle 

aktualizowana, udoskonalana i mogą być modyfikowane kierunki i sposoby realizacji założonych 

celów. Będzie służyć także do pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na realizację 

projektów ze sfery społecznej.  

Jego opracowanie posłużyć ma lepszej, bardziej skutecznej, efektywniejszej realizacji działań  

na rzecz społeczności lokalnej w Gminie Miasto Sochaczew. 
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