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WSTĘP

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Fabianki stanowi uogólniony plan 

systemowego i  długofalowego  działania  władz  gminy na  rzecz  lepszego  funkcjonowania  pomocy 

udzielanej społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej oraz 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych. 

Pomoc Społeczna zgodnie z założeniami ogólnopaństwowej polityki społecznej ma za zadanie 

wspieranie osób, rodzin, grup i społeczności w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. System 

pomocy społecznej w realizacji powyższego celu obejmuje:

1.  Diagnozowanie  zjawisk  i  problemów  społecznych  oraz  indywidualnych,  jak  również  wybór  i 

zastosowanie metod i środków umożliwiających ich rozwiązanie .

2.  Kształtowanie  infrastruktury  socjalnej  i  tworzenie  warunków  organizacyjnych dla  świadczenia 

pomocy.

3.  Prowadzenie  pracy  socjalnej  z  uwzględnieniem  współpracy  różnych  instytucji  i  organizacji 

rządowych,  pozarządowych  oraz  prywatnych,  udzielanie  informacji  i  wskazówek  w  zakresie 

rozwiązywania spraw  życiowych.  Ważnym  elementem  pracy socjalnej  jest  pobudzanie  społecznej 

aktywności i inspirowanie działań samopomocowych.

Działalność odpowiadających za realizację pomocy społecznej jednostek samorządowych nie 

może ograniczać się do udzielania wsparcia finansowego, ale winna być przede wszystkim nastawiona 

na  wzmacnianie  i  wspieranie  samodzielnej  aktywności  osób  i  rodzin  dotkniętych trudną  sytuacją 

życiową.  Na  poziomie  społeczności  lokalnej,  jak  i  rodziny  i  jednostki  stwarza  to  konieczność 

wypracowania odpowiednich systemowych form pomocy.
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ROZDZIAŁ I

CHARAKTERYSTYKA GMINY FABIANKI

1.1. Informacje dotyczące obszaru

Teren  Gminy Fabianki  zajmuje  powierzchnię  76,1  km2,  co  stanowi  5,17  % powierzchni  Powiatu 

Włocławskiego. W skład Gminy wchodzą sołectwa: Fabianki,  Bogucin, Chełmica Duża,  Chełmica 

Mała, Chełmica Cukrownia, Lisek, Nasiegniewo, Skórzno, Szpetal Górny, Świątkowizna, Wilczeniec 

Fabiański, Nowy Witoszyn, Stary Witoszyn, Kulin i Krępiny.

Mapa nr 1 Gmina Fabianki
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1.2. Sytuacja społeczno - demograficzna Gminy w zarysie

Gminę Fabianki zamieszkuje 8.888 osób, w tym 4.448 kobiet i 4.440 mężczyzn. Gęstość zaludnienia 

wynosi 116,79 osób/km2.
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1.3. Gmina jako organ prowadzący

Gmina jako organ prowadzący nadzoruje następujące placówki:

- placówki oświatowe;

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1.3.1. Placówki oświatowe

Gmina Fabianki jest organem prowadzącym i koordynującym działania placówek oświatowych 

znajdujących się na jej obszarze. Za organizację i funkcjonowanie szkół odpowiada Gminny Zespół 

Oświaty.

Na terenie Gminy znajdują się dwie Publiczne Szkoły Gimnazjalne, pięć Publicznych Szkół 

Podstawowych oraz przedszkole. W Publicznym Gimnazjum w Fabiankach zatrudniony jest pedagog 

szkolny w wymiarze ½ etatu.

Ogółem liczba dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w Gminie z końcem roku 

szkolnego 2007/2008 wynosiła - 858 osób, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpetalu Górnym – 96 uczniów,

- Zespół Szkół Publicznych w Nasiegniewie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Nasiegniewie – 123 
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uczniów,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Fabiankach – 117 uczniów,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Cypriance – 144 uczniów,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Świątkowiźnie – 65 uczniów,

- Publiczne Gimnazjum w Fabiankach – 220 uczniów,

- Zespół Szkół Publicznych w Nasiegniewie - Publiczne Gimnazjum w Nasiegniewie – 84 uczniów.

*dane nie obejmują oddziałów przedszkolnych

1.3.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania pomocy 

społecznej na terenie Gminy Fabianki. Podejmując całą działalność organizatorską w zakresie pomocy 

społecznej GOPS w szczególności odpowiada za:

- diagnozowanie i ocenę potrzeb jednostek, grup lub środowisk wymagających interwencji socjalnej'

- udzielanie i organizowanie świadczeń pomocy społecznej i pieniężnej, 

- współpracę z samorządem mieszkańców w sprawach rozpoznania i organizacji zaspokajania potrzeb,

-  organizowanie  działalności  w  zakresie  praw  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  rehabilitacji 

zawodowej inwalidów,

-  współpracę  i  koordynację  działań  na  rzecz  zaspokajania  potrzeb  osób  wymagających  opieki, 

kierowanie do Domów Pomocy Społecznej,

- kierowanie wniosków o ustalenie inwalidztwa do organów określonych odrębnymi przepisami.

Ośrodek  pomocy  społecznej  zatrudnia  pracowników  socjalnych  zgodnie  z  wymaganymi 

kwalifikacjami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej.  Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Fabiankach

Stanowisko

Liczba 

pracowników

Wykształcenie

Wyższe Średnie

Specjalizacja 

organizacji 

pomocy społ.

Kierownik 1 1 - 1
Pozostali pracownicy 4 3 1 -

OGÓŁEM 5
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GOPS swoją działalność opiera na regulacjach ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004 roku.

1.3.3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych została  utworzona  na  terenie 

Gminy Fabianki w celu zapobiegania istnieniu i powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem 

alkoholu, poprawianiem stanu zdrowia, bezpieczeństwa i kultury życia mieszkańców gminy. Do jej 

podstawowych zadań należy:

1. Udzielanie  szerokiej  i  skutecznej  pomocy  osobom  dotkniętym  chorobą  alkoholową  i  ich 

rodzinom  poprzez  umożliwianie  właściwych  warunków  leczenia  i  szerokiej  pomocy 

terapeutycznej, a w szczególności ochrony przed przemocą.

2. Zapobieganie  powstawaniu  uzależnień  alkoholowych  wśród  młodzieży,  młodych  rodzin  i 

dzieci.

3. Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

4. Ustalenie  zasad  wydawania  i  cofania  zezwoleń  na  prowadzenie  sprzedaży  napojów 

alkoholowych.

1.4 Jednostki wspierające system pomocy społecznej

1. Posterunek Policji.

Na  tutejszym  Posterunku  Policji  zatrudnionych jest  8  policjantów.  Współpraca  Ośrodków 

Pomocy Społecznej z policją dotyczy przede wszystkim wspólnych interwencji w sprawie przemocy w 

rodzinie. Policjant jest z reguły pierwszym przedstawicielem prawa wzywanym w sytuacji przemocy w 

rodzinie.
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2. Placówki ochrony zdrowia.

W Gminie Fabianki prowadzą działalność dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Dwie 

osoby  zatrudnione  w  opiece  zdrowotnej  przeszkolone  są  w  zakresie  metod  krótkiej  interwencji: 

pielęgniarka środowiskowa - rodzinna oraz położna środowiskowa - rodzinna.

3. Kościoły.

Na  terenie  Gminy znajdują  się  dwa  kościoły  rzymsko-katolickie:  Św.  Jakuba  Apostoła  w 

Chełmicy Dużej i Św. Józefa w Szpetalu Górnym.

1.5 Szanse i zagrożenia rozwoju Gminy

SWOT to angielski skrót pochodzący od nazw:

STRAUGTS- siły

WEAKNESSES – słabości

OPORTUNITIES – możliwości

THREATS – zagrożenia

Celem analizy SWOT jest ukazanie kontekstu szans i zagrożeń dla gminy.

SILNE STRONY:

1. Tworzenie  placówek  przeciwdziałających  patologiom  i  dysfunkcyjności  wychowawczej 

(świetlice socjoterapeutyczne);

2. Propagowanie profilaktycznego programu pomocy przez Gminną Komisję d.s. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych;

3. Pozyskiwanie  wsparcia  na  realizację  projektów  poprzez  poszukiwanie  źródeł  pomocy 

rzeczowej i finansowej (pomoc GOPS w formie żywności i zasiłków finansowych);

4. Możliwość  pozyskiwania środków z  funduszy strukturalnych na modernizacje  i  rozbudowy 

szkół (pokonywanie barier architektonicznych);
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5. Dobra infrastruktura  sportowo –  rekreacyjna do  uprawiania  sportu  rodzinnego i  masowego 

(boiska, hale sportowe). Dobre tradycje sportu amatorskiego i klubowego.

6. Dobrze rozwinięta współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi w walce z bezrobociem i 

ubóstwem  społecznym  (Program  UG  i  PUP  w  formie  prac  publicznych  i  społecznie 

użytecznych dla osób długotrwale bezrobotnych).

SŁABE STRONY:

1. Brak sektora przedsiębiorczości i usług dających zatrudnienie osobom bezrobotnym;

2. Brak  systemu  zwolnień  i  podatków lokalnych dla  nowych  inwestycji  w  usługach  i  sferze 

wytwórczej;

3. Brak miejsc pracy oraz ograniczenie możliwości przekwalifikowania zawodowego;

4. Słaba i kosztowna baza mieszkaniowa 

5. Wzrost osób w wieku produkcyjnym uzależnionych od wsparcia pomocy społecznej, socjalnej i 

zdrowotnej.

6. Brak ośrodka kultury organizującego czas wolny mieszkańców.
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ROZDZIAŁ II

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY FABIANKI

Wśród głównych powodów trudnej sytuacji społeczno - ekonomicznej  mieszkańców Gminy 

Fabianki należy wymienić: bezrobocie, ubóstwo, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych,  alkoholizm  oraz  niepełnosprawność.  Główną  placówką,  z  której  pomoc  mogą 

czerpać dotknięci powyższymi problemami mieszkańcy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z 

siedzibą w Fabiankach.

Z danych gromadzonych przez GOPS Fabianki wynika, że z pomocy finansowej przyznawanej 

przez tut. Ośrodek w 2007 roku skorzystało:

Wyszczególnienie

Liczba osób,

 którym przyznano 

decyzję świadczeń

Liczba rodzin

Liczba osób w 

rodzinach

Świad. przyznane w 

ramach zad. zleconych 

i zad. własnych

863 490 1.666

Świad. przyznane w 

ramach zad. zleconych 49 47 98

Świad. przyznane w 

ramach zad. własnych
854 486 1665

Pomoc udzielona w 

postaci pracy socjalnej 

ogółem, w tym 

wyłącznie w postaci 

pracy socjalnej

x 62 221

x 2 5
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Powody przyznania pomocy:

Powód trudnej sytuacji 

życiowej

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo 251 808
Sieroctwo 0 0
Bezdomność 5 5
Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 13 50
w tym:

- wielodzietność 1 7
Bezrobocie 364 1.243
Niepełnosprawność 135 432
Długotrwała lub ciężka choroba 157 557
Bezradność w sprawach opiek-

wych. i prowadzenia 

gospodarstwa domowego

66 289

w tym:

- rodziny niepełne 47 157
- rodziny wielodzietne 20 136
Przemoc w rodzinie 0 0
Alkoholizm 24 73
Narkomania 0 0
Trudności w przystosowaniu do 

życia po  zwolnieniu  z  zakładu 

karnego

2 2

Brak umiejętności w przyst. do 

życia  młodzieży  opuszczającej 

placówki opiek-wych.

0 0

Trudności  w  integracji  osób, 

które otrzymały status uchodźcy

0 0

Zdarzenia losowe 1 3
Sytuacja kryzysowa 0 0
Klęska żywiołowa lub 

ekologiczna 0 0

2.1 BEZROBOCIE
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Bezrobocie należy do głównych problemów społeczno - ekonomicznych w skali całego kraju. 

Problem ten nie ominął również Gminy Fabianki. 

W PUP Włocławek zarejestrowanych jest  ogółem  15.292 osoby bezrobotne w tym 7.101 z 

powiatu grodzkiego i 8.191 z powiatu ziemskiego, co stanowi ok. 23 % wszystkich mieszkańców 

Powiatu Włocławskiego. Wśród przyczyn tak wysokiej stopy bezrobocia można wymienić:

- duży spadek popytu na siłę roboczą;

- zwiększenie wymagań pracodawców dotyczących kwalifikacji zawodowych pracowników;

- redukcja stanu zatrudnienia;

- zła kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw;

- zbyt mała dynamika rynku pracy w procesie tworzenia nowych miejsc pracy.

        Problem z analizą bezrobocia polega na tym, że nie można dokładnie zmierzyć jego rozmiarów. 

Nie każdy bezrobotny rejestruje się bowiem w Urzędzie pracy, jak i nie każdy zarejestrowany jest 

faktycznie bezrobotnym (część osób pracuje nielegalnie). Poniższa analiza zjawiska oparta została na 

danych statystycznych pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, jako że właśnie tam 

obsługiwana jest większość bezrobotnych z terenu Gminy Fabianki. 

        Gmina Fabianki, podobnie jak cały Powiat Włocławski, jest terenem typowo rolniczym, przy 

czym gospodarstwa rolne tu prowadzone są z reguły rozdrobnione, niewyspecjalizowane i tym samym 

niestety  nierentowne.  Dodatkowo  cały  rynek  pracy  nie  jest  zbyt  dobrze  rozwinięty.  Przemiany 

dokonujące  się  w  wyniku  transformacji  ekonomiczno-ustrojowej  w  Polsce  po  1989  roku  niestety 

jeszcze pogorszyły tą sytuację. Wiele zakładów pracy upadło, inne podlegały restrukturyzacji, której 

konsekwencją  nader  często  okazywało się  zwalnianie  części  załogi.  Wszystkie powyższe czynniki 

sprawiły, że z każdym rokiem powiększała się rzesza bezrobotnych.

Szczegółowa analiza bezrobocia na terenie Gminy Fabianki:
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 Struktura  osób bezrobotnych na terenie gminy Fabianki

Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
1.   Liczba bezrobotnych  

w tym:

- poprzednio pracujący

- ze zwolnień grupowych

- z prawem do zasiłku

- osoby w okresie do 12 m-cy od 

dnia ukończenia nauki

- niepełnosprawni

- do 25 roku życia

- powyżej 50 roku życia

- długotrwale

- bez kwalifikacji zawodowych

- samotnie wychowujących co 

najmniej 1 dziecko do lat 7 

2. Bezrobotni wg wykształcenia

- wyższe

648

499

7

109

24

7

105

122

426

300

23

25

393

283

6

49

18

2

65

64

287

180

21

20
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- policealne i średnie zawodowe

- średnie ogólnokształcące

- zasadnicze zawodowe

- gimnazjalne i poniżej

3. Bezrobotni wg wieku

- 18-24

- 25-34

- 35-44

- 45-54

- 55-59

- 60-64

4. Bezrobotni wg czasu 

pozostawania bez pracy

 w miesiącach

- do 1

- 1-3

- 3-6

- 6-12

- 12-24

- pow. 24

5. Posiadający gospodarstwo 

rolne

- z prawem do zasiłku

96

44

176

307

105

187

157

160

31

8

49

127

76

82

83

231

2

1

69

37

100

167

65

112

106

99

11

0

15

55

45

37

48

193

0

0

Dane z PUP Włocławek na dzień 31.12.2007 r.

S  kutki bezrobocia:  
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A. Obniżenie materialnego poziomu życia i zagrożenie egzystencji osób bezrobotnych i ich rodzin. 

Wynikająca z bezrobocia pauperyzacja jest najbardziej odczuwana w rodzinach w których następuje 

kumulacja członków rodziny pozostających dłuższy czas bez pracy.

B. Emigracja wykształconych kadr, zwłaszcza młodych ludzi, którzy nie mogą znaleźć pracy.

C. Frustracja poszczególnych jednostek i całych grup wynikająca z niemożności podjęcia zatrudnienia, 

skutkująca spadkiem poczucia własnej wartości i przydatności. Ma to ujemny wpływ na stan zdrowia 

tak psychicznego, jak i fizycznego, co z kolei może powodować skrócenie długości życia oraz wzrost 

liczby samobójstw.

D. Patologia społeczna przejawiająca się alkoholizmem, narkomanią, przestępczością zarówno wśród 

dorosłych jak  i  wśród  młodzieży.  Niemożność  znalezienia  legalnego  źródła  dochodu  szczególnie 

młodzi ludzie szukają nielegalnej drogi wzbogacenia się, co w perspektywie może stanowić zagrożenie 

dla całego kraju.

2.2 UZALEŻNIENIA: ALKOHOLIZM I NARKOMANIA

W Polsce ponad 4,5 milionów ludzi nadużywa alkoholu, z czego około 700 tys. jest uzależnionych. 

Alkoholizm jest zatem jednym z większych problemów całego polskiego społeczeństwa. Stanowi on 

także duży problem na terenie Gminy Fabianki. Głównym Ośrodkiem pomocy dla osób uzależnionych 

od alkoholu w Gminie jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w 

Fabiankach.

Na terenie gminy Fabianki znajduje się  7 – osobowy punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych 

chorobą  alkoholową.  Działalność  punktu  obejmuje  m.  in.  przeprowadzanie  rozmów  z  osobami 

uzależnionymi  oraz  z  ich  rodzinami,  kierowanie  spraw  do  sądu  o  zastosowanie  przymusowego 

leczenia odwykowego.  Członkowie  komisji  uczestniczyli w szkoleniach tematycznych dotyczących 

terapii  uzależnień  i  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie.  GKRPA  zatrudnia  także 

nieprofesjonalnego terapeutę, który prowadzi grupę wsparcia. Spotkania grupy odbywają się 2 razy w 

tygodniu.
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Według danych GKRPA w 2007 roku wśród mieszkańców Gminy Fabianki:

-  129 osób  zakłócało  porządek  publiczny pod wpływem alkoholu,  w tym 39 osób  zatrzymano  w 

mieszkaniu, 90 w miejscach publicznych;

- 73 osoby zatrzymano w Izbie Wytrzeźwień we Włocławku

- 114 osób doprowadzono do miejsca zamieszkania;

- 21 rodzin (65 osób) objęto pomocą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach z tytułu 

problemów alkoholowych;

- GKRPA przeprowadziła rozmowy z 64 osobami uzależnionymi, 4 spraw skierowano do Sądu, 14 

osób zmotywowanych przez komisję zgłosiło się dobrowolnie na leczenie do poradni;

- 6 osób zmarło z powodu nadużywania alkoholu.

Wśród skutków nadużywania alkoholu można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy: biologiczno-

zdrowotne oraz społeczno-gospodarcze.

Alkoholizm często nazywany jest „chorobą rodziny”. Odzwierciedla to bardzo silny wpływ jaki 

choroba  ta  wywiera  na  swoje  otoczenie.  Członkowie  rodziny  dotkniętej  alkoholizmem  również 

podlegają niszczącemu działaniu długotrwałego oddziaływania alkoholu. Małżonkowie i dzieci osoby 

uzależnionej albo rozpaczliwie próbują powstrzymać jej picie albo rezygnują z nadziei na lepsze życie.

Nader często sytuacja ta doprowadza do uwikłania w chorobę alkoholową małżonka lub rodzica, które 

lekarze i psycholodzy nazywają współuzależnieniem. W rodzinie, gdzie jedna lub więcej osób pije 

nałogowo  (tzw.  „rodzinie  alkoholowej”)  życie  rodzinne  podlega  poważnym  zaburzeniom.  Życie 

uczuciowe  jest  systematycznie  niszczone  -  zamiast  poczucia  bezpieczeństwa,  zaufania  i  miłości, 

rodzina przeżywa lęk i zagrożenie, gniew i wstyd, poczucie krzywdy i winy. Następuje utrata kontaktu 

i zrozumienia.  Rodzina nie jest już oparciem, ale największym obciążeniem i źródłem problemów. 

Pojawia się w niej coraz więcej kłamstw, manipulacji i udawania. Izoluje się od świata zewnętrznego, 

zamyka w swoim cierpieniu.  Poza  tym bardzo często  nadmierne picie  staje  się  źródłem trudności 

finansowych. 

Niestety pijące  alkohol  nastolatki  łatwiej  popadają  w alkoholizm  niż  dorośli.  W zasadzie, 

uzależnienie następuje tym łatwiej, im młodszy jest pijący. 
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Wiadomo  również,  że  u  nastolatków do uzależnienia  dochodzi  znacznie  szybciej. Alkohol 

skutecznie zaburza proces dojrzewania. Jeśli  nawet dziecko nie popadnie w alkoholizm, nie będzie 

rozwijać  się  normalnie.  Wkraczając  w  wiek  młodzieńczy,  zwiększa  spożycie  alkoholu  do 

niebezpiecznego  poziomu,  ponadto  używa  innych  narkotyków,  często  się  od  nich  uzależniając. 

Typowe są zachowania dewiacyjne czy wprost kryminalne, a funkcjonowanie w środowisku szkolnym 

i domowym pozostawia wiele do życzenia.

Na terenie Gminy Fabianki jak dotąd niesprecyzowane są dane dotyczące problemu narkomanii 

wśród mieszkańców. Z danych GOPS wynika, że tylko jedna osobą została  objęta pomocą z  tego 

tytułu. Z  pewnością  jednak rozmiary tego problemu są  większe,  i  dotyczą w szczególności  ludzi 

młodych.
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2.3 BEZRADNOŚĆ  W  SPRAWACH  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I 

PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Znaczną  część  klientów  opieki  społecznej  stanowią  rodziny  z  trudnościami  opiekuńczo-

wychowawczymi.  Dotyczy  to  w  szczególności  rodzin  wielodzietnych,  niepełnych,  ubogich, 

dodatkowo zmagających się nader często z bezrobociem i alkoholizmem. Rodziny takie  są niestety 

najczęściej dysfunkcyjne, nie potrafią same poradzić sobie w wypełnianiu należnych ich zadań w 

zakresie prowadzonego gospodarstwa domowego oraz opieki i wychowania dzieci. Panuje w nich 

niewłaściwa atmosfera, konflikty rodzinne, błędy wychowawcze, brak odpowiedzialności za dzieci, 

w skrajnych przypadkach zerwane  zostają  jakiekolwiek  więzi  uczuciowe  pomiędzy członkami 

rodziny, a szczególnie w stosunku do dzieci.

Z  danych  GOPS za  2007r.  wynika,  że  na  terenie  Gminy Fabianki  funkcjonuje  66  rodzin 

(obejmujących  289  osób)  potrzebujących  pomocy  ze  względu  na  problemy  opiekuńczo-

wychowawcze. W tym 20 rodzinom udzielono pomocy z tytułu wielodzietności.

Typy rodzin objętych pomocą społeczną w GOPS Fabianki:

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem 492 1.671
o liczbie osób:

1 109 109
2 52 104
3 78 234
4 124 496
5 78 390

6 i więcej 51 338
Rodziny z dziećmi ogółem 315 1.376
o liczbie dzieci:

1 105 343
2 115 492
3 64 324
4 20 124
5 5 38
6 3 24

7 i więcej 3 31
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Rodziny niepełne ogółem 65 214
o liczbie dzieci:

1 25 51
2 18 58
3 16 69

4 i więcej 6 36
Rodziny emerytów i rencistów 79 224

Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku w tej rodzinie zgodnie z 

ustawa o pomocy społecznej można udzielić pomocy m. in. w formie:

- poradnictwa rodzinnego;

- terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, mające na 

celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań;

- pracy socjalnej;

- zapewnienie dzieciom opieki i wychowania poza rodziną.

2.4 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

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

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

organizmu powodują  uniemożliwienie,  utrudnienie  lub  ograniczenie  sprawnego  funkcjonowania  w 

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

Wyróżnia się trzy główne rodzaje dysfunkcji: fizyczne, umysłowo-psychiczne, pozostałe i bliżej 

nieokreślone.
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Dysfunkcje  te  powstają  najczęściej  w  wyniku  przebytych urazów,  schorzeń  lub  zaburzeń 

rozwojowych,  powodujących  znaczne  ograniczenie  możliwości  wykonywania  przez  jednostkę 

podstawowych  czynności  życiowych.  Do  podstawowych  czynności  życiowych  zalicza  się: 

samoobsługę,  przemieszczanie  się,  czynności  manualne,  orientację  w  otoczeniu,  zdolności 

komunikowania się z  innymi ludźmi  oraz  czynności związane z  uczeniem się,  wykonywaniem 

pracy, życiem rodzinnym czy prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Gmina Fabianki nie dysponuje dokładnymi danymi na temat liczby osób niepełnosprawnych 

wśród jej mieszkańców. Z pomocy opieki społecznej z tytułu niepełnosprawności skorzystało 135 

rodzin  (obejmujących  432  osoby).  Natomiast  152  osoby  pobierają  w  tut.  Urzędzie  zasiłek 

pielęgnacyjny.

Na terenie Gminy działa jedna organizacja pozarządowa na rzecz osób niepełnosprawnych i 

ubogich – Stowarzyszenie Rodzin Niepełnosprawnych i Patologicznych z siedzibą w Chełmicy-

Cukrowni.

20



ROZDZIAŁ III

CELE STRATEGICZNE I KIERUNKI DZIAŁANIA

Głównym celem na lata 2008-2017 jest doskonalenie systemu pomocy społecznej, służące jak 

najefektywniejszemu i adekwatnemu do potrzeb udzielaniu pomocy mieszkańcom oraz wypełnianiu 

wszystkich ważnych społecznie ról.

BEZROBOCIE

Jest podstawowym i  najtrudniejszym problemem społecznym w Gminie Fabianki. Sytuacja w 

skali  całego  kraju  nie  skłania  do  optymizmu.  Źródłem  takiego  stanu  rzeczy  jest  coraz  większa 

emigracja  społeczności,  także  lokalnej,  w  poszukiwaniu  pracy.  To  z  kolei  rodzi  nowe  problemy 

związane  z  tzw.  „drenażem  mózgów”,  czyli  ubywaniem  młodej,  wykwalifikowanej  kadry 

pracowniczej.

Najważniejszym  elementem  pomocy  w  tym  zakresie  jest  wspieranie  i  aktywizacja  ludzi 

bezrobotnych w  poszukiwaniu  pracy.  Obejmuje  to  także  poszerzanie  kwalifikacji  i  dokształcaniu 

adekwatnie  do  potrzeb  rynku  pracy.  Jednostką  odpowiedzialną  za  realizację  wszelkiego  rodzaju 

programów rządowych w tym zakresie jest w naszym rejonie Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. 

Urząd  Gminy  jest  zainteresowany  jak  najszerszą  współpracą  z  PUP  w  realizacji  przedsięwzięć 

mających na  celu  sukcesywne zmniejszanie  bezrobocia  w regionie.  Działania  PUP Włocławek  są 

nastawione przede wszystkim m. in. na:

• zróżnicowanie form pomocy adresowanych do osób bezrobotnych;

• zwiększenie  aktywności  osób  bezrobotnych  do  samodzielnego  poszukiwania  pracy  i 

podejmowania  zatrudnienia.  Obejmuje  to  organizację  i  prowadzenie  szkoleń,  udzielanie 

jednorazowych środków służących rozwinięci  działalności  gospodarczej  i  samozatrudnieniu, 

oferowanie  odbycia  staży  zawodowych  przez  młodym  absolwentom,  proponowanie 

pracodawcom zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i  społecznie 

użytecznych,  zachęcanie  do  uczestnictwa  w  Klubach  Pracy  i  warsztatach  aktywizująco-

doradczych  z  udziałem  psychologa  oraz  korzystania  z  poradnictwa  indywidualnego  lub 

grupowego;
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• opracowywanie  i  wdrażanie  projektów  współfinansowanych  z  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego;

• pomoc w przełamywaniu barier finansowych i psychologicznych uniemożliwiających aktywne 

poszukiwanie  zatrudnienia,  poprzez  refundację  kosztów  opieki  nad  dziećmi  i  osobami 

zależnymi oraz dojazdów na szkolenia, przyznawanie dodatków i stypendiów szkoleniowych 

itp.

Programy realizowane przez  Urząd Gminy Fabianki na podstawie umów z  Powiatowym Urzędem 

Pracy w ramach przeciwdziałania bezrobociu:

1. Prace Społecznie Użyteczne

W roku 2007 Urząd Gminy Fabianki przystąpił do ww. programu rządowego, który jest nowym 

instrumentem  rynku  pracy  skierowanym  na  promocję  zatrudnienia.  Pracownikiem  Społecznie 

Użytecznym może zostać osoba zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotna bez prawa do 

zasiłku oraz jednocześnie korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej.

 W ramach prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Fabianki zatrudnionych było 20 osób.

2. Prace Publiczne

Prace  Publiczne  są  kolejnym,  realizowanym  za  pośrednictwem  Urzędów  Pracy,  programem 

pomocowym służącym promocji zatrudnienia. W ich ramach zatrudniane są osoby bezrobotne, które 

Urząd Pracy kieruje do pracy gospodarczej  w pełnym wymiarze godzin.  W  2007 r.  Urząd Gminy 

Fabianki zatrudnił 23 pracowników publicznych.

 

3. Staże zawodowe

Ich  celem  jest  pomoc  w  rozpoczęciu  drogi  zawodowej  osób  młodych,  z  reguły  aktualnych 

absolwentów szkół  średnich  lub  wyższych. Urząd  Gminy Fabianki  regularnie  przyjmuje do  pracy 

stażystów w 2007 r. odbyło staż 9 osób.
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UZALEŻNIENIA: ALKOHOLIZM I NARKOMANIA

Zapobieganie  powstawaniu  problemów  związanych  z  nadużywaniem  alkoholu  oraz 

zmniejszenie  szkód  zdrowotnych  i  skutków  społecznych  spowodowanych  piciem  alkoholu  i 

używaniem  narkotyków.  Obejmuje  to  w  swym  zakresie  przede  wszystkim  prowadzenie 

profilaktyki informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności w stosunku do dzieci i młodzieży, jak i 

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych. Realizacja celu głównego 

wymaga szerokiej współpracy szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Policji.

Na  terenie  Gminy  Fabianki  dużym  problemem  jest  kwestia  nadmiernego  spożywania 

alkoholu.  Jednostką  odpowiedzialną  za  ten  problem  jest  Gminna  Komisja  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, która za cel stawia sobie:

• diagnozowanie zjawisk występowania alkoholizmu na terenie gminy;

• przeprowadzania  rozmów  profilaktycznych  z  osobami  uzależnionymi  i  nadmiernie 

pijącymi;

• organizowanie  i  finansowanie  szkolnych programów tj.:  „Drugi  elementarz”,  „Program 

Siedmiu Kroków”, „Profilaktyka uzależnień”;

• organizowanie form spędzania wolnego czasu tj. obozy, kolonie terapeutyczne itp.;

• prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych w placówkach przeznaczonych dla dzieci z grup 

ryzyka (rodzin uzależnionych, np. w świetlicach lub klubach socjoterapeutycznych);

• organizowanie  świetlic  profilaktycznych i  środowiskowych  dla  dzieci  z  grup  ryzyka, 

zwłaszcza dla dzieci z rodzin w których wysteruje problem alkoholowy;

• organizowanie  i  finansowanie  akcji  profilaktycznych typu: festyny, konkursy dotyczące 

problematyki  uzależnień;

• rozprowadzanie  ulotek,  broszur  dotyczących  negatywnych  skutków  alkoholizmu  dla 

jednostki, rodziny, społeczności;

• wspomaganie imprez bezalkoholowych promujących życie w trzeźwości;

• przeprowadzanie pogadanek o wychowaniu w trzeźwości.
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BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci z rodzin patologicznych oraz organizacja ich 

czasu wolnego w ramach działających na terenie Gminy dwóch świetlic socjoterapeutycznych 

przy Szkołach Podstawowych w Cypriance i Szptalu Górnym.

2. Wspieranie i poszerzanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej funkcjonującej 

przy Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

3. Szkolenia dla pracowników socjalnych w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem. 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

1. Kształtowanie  i  rozwijanie  świadomości  społecznej  w  zakresie  dostrzegania  i  rozumienia 

problemów osób niepełnosprawnych.

2. Zwiększanie dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt 

rehabilitacyjny.

3. Likwidacja barier architektonicznych.
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ZAKOŃCZENIE

Rozwiązywanie  problemów  społecznych  odpowiada  na  potrzebę  kompleksowego 

i  systemowego  podejścia  do  rozwoju  gminy  w  szybko  zmieniającym  się  i  coraz  bardziej 

konkurencyjnym otoczeniu. Planowanie strategiczne nie daje gwarancji sukcesu, ale znacznie zwiększa 

jego  prawdopodobieństwo.  Dlatego  pobudzanie  lokalnych  inicjatyw społecznych  i  gospodarczych 

służyć będzie podnoszeniu jakości życia mieszkańców. 

Do  najbardziej  newralgicznych  problemów  Gminy  Fabianki  zalicza  się:  ubóstwo,  bezrobocie, 

uzależnienia,  niepełnosprawność,  dysfunkcje  rodzin  oraz  bezdomność.  W  celu  przezwyciężenia 

powyższych kryteriów sytuacyjnych niezbędne jest funkcjonowanie systemu instytucji zajmujących się 

pomocą społeczną, działających jako zintegrowany system wsparcia dla osób potrzebujących. Poziom 

życia  oraz  wielkość  dochodów  mieszkańców  gminy  Fabianki  są  podstawowym  determinantem 

przyszłego rozwoju. Możliwość osiągania dochodów z pracy najemnej, warunki mieszkaniowe, dostęp 

do oświaty, ochrony zdrowia oraz dóbr kultury są o wiele mniejsze niż w skali województwa czy kraju.

Podstawą  przedstawionej  strategii  jest  maksymalne  wykorzystanie  istniejących  zasobów  i 

potencjału.  Mieszkańcy  gminy-odbiorcy  i  adresaci  mają  możliwość  znalezienia  się  w  strefie 

pozbawionej zagrożeń. Dla bezpieczeństwa społecznego wymagane jest stworzenie takiego systemu 

zaspakajania potrzeb bytowych, który szybko reaguje na zmiany i adaptuje się do stale zmieniających 

warunków społecznych. 

Strategia  rozwoju  gminy Fabianki  to  pewien  generalny plan  systemowego,  długofalowego 

działania  władz  i  wszystkich  instytucji,  które  chcą  im  w  tym pomóc  (organizacje  pozarządowe, 

kościoły, podmioty gospodarcze). Wójt i Rada gminy nie mogą ograniczyć się do kierowania sprawami 

bieżącymi, gdyż są również odpowiedzialne za przyszłość całej wspólnoty gminnej. Wieloaspektowość 

i  wielopodmiotowość  strategii  wymaga szerokiego udziału  społecznego w trakcie  jej  formowania. 

Proponowane  rozwiązania  i  przedsięwzięcia  rozwojowe  muszą  być  trwałe,  realne  ekonomicznie, 

akceptowane  społecznie,  przeprowadzane politycznie  oraz  dopuszczalne  z  punktu  widzenia  ochrony 

zasobów  i  przyrody,  wykonalne  technicznie  i  możliwe  do  umiejscowienia  w  konkretnym planie 

godnego życia. 

Strategia jest dokumentem  otwartym i  wraz z upływem czasu - zmiany potrzeb i możliwości 

będą wymagać uaktualnienia zgodnie z potrzebami społecznymi.
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