ZARZĄDZENIE NR 69/2021
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 9 czerwca 2021 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna dotyczącej zatwierdzenia i realizacji
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna na lata 2021-2030
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Brenna nr XIX/209/12 z dnia
11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Brenna (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2012 r. poz. 4223), zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzić z mieszkańcami Gminy Brenna konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna na lata 2021-2030,
zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców z treścią projektu uchwały Rady Gminy Brenna
wymienionej w § 1 ust. 1.
3. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Brenna wymieniony w § 1 ust. 1.
4. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w okresie od 09.06.2021 r. do
16.06.2021 r.
5. Uwagi składane w ramach konsultacji będą przyjmowane wyłącznie na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w nieprzekraczalnym terminie do 16.06.2021 r.
6. Konsultacje przeprowadza się poprzez umieszczenie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji wraz
z projektem aktu na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna.
7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 2. Po przeprowadzeniu konsultacji, projekt uchwały wymieniony w § 1 ust. 1 zostanie przedłożony
Radzie Gminy Brenna.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brennej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Brenna
z dnia 9 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie
Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 09.06.2021 r. do 16.06.2021 r. przeprowadzony zostanie
proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Brenna na lata 2021-2030”
Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia
11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Gminy Brenna.
W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi
dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej gops@brenna.org.pl
oraz w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Brennej w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 16.06.2021 r. - decyduje data wpływu.
W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.
Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Brenna
z dnia 9 czerwca 2021 r.
Formularz konsultacyjny
dotyczący projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna na lata 2021-2030"
Informacje o zgłaszającym uwagi
imię i nazwisko
nazwa organizacji
adres korespondencyjny
e-mail
telefon
fax
Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje do projektu uchwały
Lp.

Część dokumentu do którego odnosi
się uwaga/wniosek
(rozdział/strona/punkt)

Komentowany fragment

Propozycja zmiany

Uzasadnienie

1

2

3
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Projekt
z dnia 10 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BRENNA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna na lata 20212030
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w zw. z art. 16b oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), a także po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
Gminy Brenna, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna na lata
202 - 2030 brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Seweryn Greń
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STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
W GMINIE BRENNA NA LATA 2021-2030
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna
na lata 2021-2030
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna
na lata 2021-2030

1. Wstęp
1.1. Podstawy polityki społecznej
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna na lata 2021-2030 jest
kontynuacją działań poprzedniego dokumentu, tj. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w
Gminie Brenna na lata 2014-2020 (przyjętej uchwałą Nr XXXI/350/14 Rady Gminy Brenna z dnia 27
maja 2014 roku) i nawiązuje do jej celów, założeń oraz działań, które zapoczątkowały proces tworzenia
kompleksowego systemu wspierania mieszkańców gminy.
Obecny dokument odnosi się do problematyki przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia
społecznego oraz kładzie nacisk na umożliwienie wszystkim mieszkańcom gminy aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym.
Aby właściwie realizować politykę społeczną na poziomie lokalnym należy wziąć pod uwagę przede
wszystkim potrzeby lokalnej społeczności, początkowo te najbardziej elementarne, niezbędne dla
fizycznego przetrwania, a następnie potrzeby rozwojowe.
Realizacja strategii obejmuje wieloletni horyzont czasowy ze względu na zachodzące zmiany społeczne,
sytuację demograficzną, stan gospodarki i utrzymanie spójności z koncepcją rozwoju Gminy Brenna na
najbliższe lata. Jest to optymalny okres, na jaki można zaplanować realizację celów strategicznych oraz
wprowadzić trwałe i zauważalne zmiany w życiu lokalnej wspólnoty.
Podstawę prawną do opracowania i realizacji strategii stanowi zapis zawarty w art. 17 ust.1 pkt.1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).
1.2. Zgodność z praw
Strategia została utworzona w oparciu o najważniejsze cele w dziedzinie polityki społecznej
wyznaczone przez Unię Europejską, tj.:
− coroczny wzrost poziomu inwestycji per capita w zasoby ludzkie,
− promowanie kształcenia ustawicznego,
− tworzenie równych szans dla osób niepełnosprawnych,
− działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
− działania na rzecz przyjaznego środowiska pracy,
− działania na rzecz zaangażowania partnerów społecznych.
Strategia wpisuje się w istniejące dokumenty programowe na poziomie kraju, województwa, powiatu.
Przy opracowaniu strategii uwzględniono dokumenty programowe:
− Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
− Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030
− Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
− Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie cieszyńskim na lata 2017-2025.
1.3. Założenia strategii
Przy opracowaniu strategii należy uwzględnić trzy zasady konstytucyjne:
− solidarności,
2
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna
na lata 2021-2030
−
−

pomocniczości,
dobra wspólnego.

a) Misja strategii
„Zapewnienie mieszkańcom Gminy dogodnych warunków rozwoju oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu
społecznemu lub marginalizacji”.
b) Zagrożenia
Polski system prawny stwarza warunki do wdrażania lokalnych strategii w obszarze rozwiązywania
problemów społecznych, jednakże zagrożenie stanowi praktyka częstych zmian polityki społecznej, a
co zatem aktów prawnych. Poważnym zagrożeniem dla realizacji strategii może być znaczne
spowolnienie lub zahamowanie wzrostu gospodarczego (np. spowodowane wydłużeniem okresu
pandemii – zamknięciem danych sektorów gospodarki itp.), a przez to znaczący wzrost bezrobocia, co
będzie skutkowało zwiększeniem się liczby osób wymagających wsparcia, przy równoczesnym
ograniczeniu dostępnych środków finansowych.
Ponadto przeszkodą w wdrażaniu strategii może okazać się brak organizacji pozarządowych
działających w sferze pomocy społecznej. Ubogie zaplecze socjalne gminy, a także niedostatek kadry
służb społecznych posiadającej specjalistyczne kwalifikacje, niezbędne do rozwiązywania
pojawiających się nowych skomplikowanych problemów społecznych.
c) Programy powiązane
Uzupełnieniem do strategii są programy pomocy społecznej i polityki społecznej już funkcjonujące
w gminie lub te, które zostaną uchwalone w przyszłości na bazie niniejszej strategii, takie jak:
− Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brenna program uchwalany corocznie przez Radę Gminy,
− Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - program uchwalany corocznie przez Radę
Gminy,
− Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2017-2021,
− W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w
ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu nalata 2019-2021”,
− Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023,
− Gminny Program wspierania rodziny na lata 2020-2022 (przyjmowany zgodnie z ustawą co trzy
lata).
d) Wdrażanie i promocja strategii
Strategia będzie wdrażana przez wszystkie instytucje i organizacje wymienione w niniejszym
opracowaniu.
Koordynatorem wdrażania jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brennej.

2. Charakterystyka geograficzna gminy
Gmina Brenna jest gminą wiejską, średniej wielkości, której powierzchnia wynosi 95,54 km 2,
liczba ludności na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 11100 osób, co daje zagęszczenie 116,23 osoby
na km2.

3
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna
na lata 2021-2030
Teren uformowany z fliszu karpackiego, charakter typowo górski, krajobraz i warunki fizjologiczne
typowe dla Beskidu Śląskiego.
Gmina leży w górnym biegu rzeki Brennicy i jej dopływów a otaczają ją zbocza gór Równicy, Trzech
Kopców i Kotarza z wcinającym się masywem Starego Gronia.
Gmina należy do powiatu cieszyńskiego i graniczy z trzema gminami, tj.:
− od południa z Wisłą,
− od południowego zachodu z Ustroniem,
− od zachodu ze Skoczowem,
− od północy oraz północnego-wschodu graniczy z gminami powiatu bielskiego tj. Jasienicą i
Jaworzem, Szczyrkiem.
Poniżej przedstawiono nazwy niektórych części wsi (przysiółków): Węgierski, Lachy, Bukowa,
Chrobaczy, Hołcyna, Centrum, Leśnica, Pinkas, Spalona, Zamilerze, Zalesie, Nowy Świat,
Kretowskie, Parszywiny, Szpotawice, Bucze, Sojka.1
2.1. Demografia
Ludność gminy zamieszkuje trzy wsie: Brenna, Górki Małe i Górki Wielkie. Te miejscowości stanowią
dwa odrębne zespoły osadnicze, tj.:
− wieś Brenna to miejscowość o rozczłonkowanej zabudowie,
− wsie Górki Wielkie i Górki Małe tworzą zespół osadniczy.
Z danych GUS wynika, że społeczność Gminy Brenna, podobnie jak większość obszaru Polski dotknięta
jest negatywnymi zjawiskami demograficznymi, choć skala zjawiska nie jest duża. Regularnie rośnie
liczba osób w wieku nieprodukcyjnym, przypadająca na osoby w wieku produkcyjnym, ponadto spada
liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, rośnie natomiast liczba osób w wieku
poprodukcyjnym. Zgodnie z danymi Urzędu Gminy w 2020 r. przyrost naturalny był ujemny.
W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe dane demograficzne.
Tabela 1. Ludność w podziale na miejscowości, wg faktycznego zamieszkania.

Miejscowość
Gminny Brenna

Ludność
2018 r.

2019 r.

2020 r.

Odsetek w
2020 r. %

Brenna

6130

6140

6124

55,18

Górki Wielkie

4053

4099

4132

37,22

Górki Małe

826

849

844

7,60

11009

11088

11100

100

razem

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie ewidencji ludności Urzędu Gminy Brenna.
Tabela 2. Ludność w podziale na płeć, wg faktycznego zamieszkania.

Miejscowość

Ludność
2020 rok

kobiety

mężczyźni

Brenna

6124

2978

3146

Górki Małe

844

415

429

Górki Wielkie

4132

2049

2083

11100

5442

5658

razem

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie ewidencji ludności Urzędu Gminy Brenna.

1

„Raport o stanie Gminy Brenna za rok 2019”,03.07.2020 r., s. 8
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna
na lata 2021-2030

Tabela 3. Demografia gminy.

Wskaźnik
liczba ludności
urodzenia żywe
zgony ogółem
przyrost naturalny
zameldowania tymczasowo
liczba zameldowań
liczba wymeldowań
saldo zameldowań/wymeldowań

2018

2019

11009
122
115
+7
290
265
118
+113

2020

11088
129
121
+8
309
302
131
+171

11100
95
141
- 46
340
352
139
+213

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie ewidencji ludności Urzędu Gminy Brenna.

Tabela 4. Ludność, grupy ekonomiczne.

Wyszczególnienie

2018

2019

2020

wiek przedprodukcyjny (0-17 lat)

20,2%

21,06%

21,07%

wiek produkcyjny2

61,00%

60,47%

59,96%

wiek poprodukcyjny (powyżej 60 lat (K) ,
65 lat (M) 3

18,8 %

18,47%

18,97%

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie ewidencji ludności, stan na dzień 31grudnia 2018, 2019, 2020 r.

Społeczność Gminy Brenna charakteryzuje się korzystną dla rozwoju Gminy strukturą wiekową, tj. w
2020 r. 59,96 % ludności jest w wieku produkcyjnym.
Notowany jest stały spadek osób w wieku przedprodukcyjnym w: 2004 roku wynosił 2578 osób, co
stanowiło 26 % społeczeństwa gminy, natomiast w 2013 roku wynosił 2301 osób, co wynosi 21% od
tego czasu utrzymuje się na poziomie 20-21 %. Liczba urodzeń w Gminie Brenna charakteryzuje się
tendencją spadkową. W 2013 roku w porównaniu z rokiem 2012 nastąpił spadek urodzeń o 13 osób, w
2011 roku o 21 osób, natomiast o 34 w roku 2020 w stosunku do 2019 r.
Zauważalny jest powolny proces starzenia się populacji, a zatem wzrost ludności w wieku
poprodukcyjnym. Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią ok. 19,0 % mieszkańców gminy.
Z przejściem na emeryturę w dużej mierze pogarsza się ich status materialny. Potrzeb osób starszych
nie można bagatelizować, gdyż osoby te stanowią znaczny odsetek społeczności lokalnej.
Przedłużanie się życia ludzkiego, zmiany biologiczne i psychiczne powodują konieczność pomocy ze
strony innych członków społeczności.
2.2. Edukacja
Działania oświatowe i kreowanie polityki kulturalnej to wiodące obszary działalności samorządu
lokalnego. Ponadto, z punktu widzenia wydatkowania środków budżetowych to bardzo ważne obszary
polityki lokalnej.

2

Wartość wskaźnika przedstawia odsetek osób w wieku produkcyjnym (dla kobiet 18-59 lat, dla mężczyzn 1864 lat) w ogólnej liczbie mieszkańców
3
K – kobiety, M - mężczyźni

5
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Na terenie gminy Brenna funkcjonują trzy szkoły podstawowe i dwa przedszkola publiczne. Łączna
liczba oddziałów szkolnych wynosi 53, a liczba uczniów – 968. Liczba oddziałów przedszkolnych to
18, liczba wychowanków – 387.
W tabeli poniżej przedstawiono dane w rozbiciu na poszczególne jednostki oświatowe.
Tabela 5. Łączna liczba wychowanków (ilość osób) w poszczególnych jednostkach oświatowych stan na 31.08.2020 r.

wskaźnik

Przedszkole
nr 1 Brenna

liczba dzieci
l. oddziałów

75
3

liczba dzieci
l. oddziałów

-----

Przedszkole
SP nr 1
SP nr 2
nr 1 G. Małe
Brenna
Brenna
wychowanie przedszkole
124
103
28
5
5
2
szkolnictwo
--271
215
--18
12

SP Górki
Wielkie

suma

57
3

387
18

482
23

968
53

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie informacji z UG Brenna
Tabela 6. Dynamika liczby miejsc i oddziałów w przedszkolach publicznych.

jednostka
Przedszkole nr 1 Brenna
Przedszkole nr 1 Górki Małe
SP nr 1 Brenna
SP nr 2 Brenna
SP Górki Wielkie
suma

2017/2018
l. miejsc
l. oddz.
75
3
125
5
125
5
50
2
20
2
425
17

2018/2019
l. miejsc
l. oddz.
75
3
125
5
125
5
50
2
20
2
425
17

2019/2020
l. miejsc
l. oddz.
75
3
125
5
125
5
50
2
75
3
450
18

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie informacji z UG Brenna.

Gmina wywiązuje się z obowiązku wynikającego z prawa oświatowego, tj. refunduje w formie zakupu
biletów miesięcznych, (bądź zwraca koszty przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli
dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwraca koszt przejazdu
opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej), uczniom spełniającym ustawowe kryterium, a
realizującym obowiązek wychowania przedszkolnego lub obowiązek nauki w szkołach podstawowych
usytuowanych na terenie gminy Brenna. Równocześnie zapewnia uczniom niepełnosprawnym
bezpłatny transport i opiekę (albo zwraca koszty dowozu niepełnosprawnego dziecka, jeżeli dowożenie
zapewniają rodzice) do jednostek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki lub obowiązek
szkolny4.
2.3. Gospodarka
Zmiany struktury społeczno-gospodarczej, które bardzo mocno zaważyły na obecnym potencjalne
gospodarczym wiązały się z szybkim zmniejszaniem sektora rolnego (dynamicznie maleje liczba
gospodarstw rolnych), z drugiej zaś strony z rozwojem sektora usług turystycznych (tj. branży
gastronomicznej oraz usług związanych z zakwaterowaniem, a także kompleksowymi usługami
turystycznymi itp.).
W gminie w systemie CEIDG jest zarejestrowanych 1487 indywidualnych podmiotów gospodarczych,
w tym czynnych – 683, wykreślonych – 618, zawieszonych – 130 w formie spółek cywilnych
działalność prowadzą 49 osoby. Najwięcej działalności gospodarczej jest z zakresu budownictwa – 25%,
na drugim miejscu (18%) jest działalność z zakresu handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawa

4

„Raport o stanie Gminy Brenna za rok 2019”,03.07.2020, s. 31

6
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pojazdów samochodowych, a na trzecim (7%) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi.5
2.4. Mieszkalnictwo
W obszarze dominuje jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Celem regulacji zawartych w planie
zagospodarowania przestrzennego jest zabezpieczenie możliwości prowadzenia polityki lokalizacyjnej,
stwarzającej warunki do wielofunkcyjnego rozwoju gminy ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
rekreacyjno – turystycznej, poprawy ładu przestrzennego, podnoszenia warunków życia mieszkańców
przy jednoczesnym respektowaniu zasady ekorozwoju, w tym ochrony wartości krajobrazowych i
krajoznawczych.
W Gminie Brenna nie występują noclegownie dla bezdomnych a gminne zasoby mieszkaniowe
(lokale socjalne i komunalne) nie pozwalają w całości zaspokoić potrzeb członków społeczności.
Tabela 7. Zasoby mieszkaniowe gminy.

Ilość mieszkań (ogółem)

Ilość mieszkań komunalnych

Ilość mieszkań socjalnych

19

17

2

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie informacji z UG Brenna.

2.5. Służba zdrowia
Na terenie gminy podstawową opiekę zdrowotną sprawuje Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Górkach Wielkich oraz Brenna. Ich ogólnym celem jest zachowanie i poprawa stanu zdrowia
mieszkańców. W wyniku przeprowadzonych reform mieszkańcy mogą dokonać wyboru lekarza i
przychodni dlatego nie wszyscy mieszkańcy korzystają z pomocy ośrodka zdrowia na terenie gminy.
Podstawowa opieka obejmuje: świadczenia diagnostyczne, leczenie wchodzące w zakres medycyny
rodzinnej i ogólnej oraz działania prewencyjne i profilaktyczne wynikające z potrzeb społeczności.
6
Tabela 8. Służba zdrowia.

wskaźnik
liczba porad lekarskich ogółem
liczba przychodni ogółem
liczba aptek ogółem

2018
57 265
5
4

2019
57 162
5
4

2020
brak danych

5
4

2.6. Pomoc Społeczna
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i
rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są wstanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości7. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w
wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie na warunkach
odpowiadających godności człowieka.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
- pracy socjalnej,
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
5

Raport o stanie Gminy Brenna za rok 2020”, maj 2021r.
„Raport o stanie Gminy Brenna za rok 2020”,maj 2021r.
7
Ustawa o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U z 2020r, poz 1847 ze zm.), art. 2
6

7
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Celem pomocy społecznej jest:
- wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej oraz doprowadzenie w miarę
możliwości do ich życiowego usamodzielnienia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o
niskich uposażeniach,
- zapewnienia profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej,
- integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
- tworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.
2.7. Identyfikacja problemów społecznych w obszarze pomocy społecznej
W przedstawionych w poprzedniej części dokumentu informacji sytuację mieszkańców można ocenić
jako stabilną, jednakże wymagającą skoncentrowanie uwagi na mniej zaradnych osobach, czy osobach
dotkniętych trudnościami życia codziennego. Jakość i poziom życia mieszkańców jest jednym z
czynników decydujących o zrównoważonym rozwoju gminy. Wśród mieszkańców można
zidentyfikować wiele zagrożeń i problemów, które ten rozwój hamują. Szczegółowy opis problemów
społecznych obserwowanych na obszarze gminy zawiera niniejszy rozdział.

3. Charakterystyka problemów społecznych
Szczegółowa charakterystyka problemów społecznych występujących w gminie jest wynikiem analizy
dokumentów statystycznych, ewidencjonowanych przez GOPS w Brennej, a także danych
wygenerowanych z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego dla obszaru Gminy
Brenna, corocznych raportach o stanie gminy Brenna za lata 2018, 2019, 2020 oraz informacji
uzyskanych z UG Brenna.
Analizie poddano dokumentację opisującą trzyletni horyzont czasowy, biorąc pod uwagę liczbę rodzin
objętych rożnymi formami wsparcia z uwagi na występowanie problemów definiowanych w
kategoriach problemu społecznego (tą metodologię uznano za najbardziej wartościową). Analizie
poddano wartości liczbowe obrazujące liczbę osób i rodzin korzystających z różnego typu wsparcia
oferowanego przez GOPS.
Obraz problemów społecznych, wynikający z analizy materiałów jakimi dysponuje GOPS, ujęto w
zestawienia tabelaryczne.
Tabela 9. Ogólna liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną.

Rok
2018
2019
2020

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

241

747

232

658

235

677

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie sprawozdań rocznych MRPiPS-03

3.1. Problem ubóstwa
Ubóstwo jest w chwili obecnej jednym z poważniejszych problemów społecznych. Nie występuje ono
jednak prawie nigdy samoistnie, lecz towarzyszy innym problemom społecznym, najczęściej
bezrobociu, chorobie, niepełnosprawności czy wielodzietności. Dlatego nie będzie ono omawiane
indywidualnie, tylko przy innych dysfunkcjach będących przyczyną korzystania ze świadczeń pomocy
społecznej. W Polsce obejmuje się wsparciem osoby ubogie wówczas, gdy ubóstwu towarzyszy inny
poważny problem społeczny. Jest to rozwiązanie odmienne niż w większości krajów Unii Europejskiej,
8
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gdzie już sam fakt posiadania niskich dochodów uprawnia do pomocy finansowej ze środków
publicznych. W Polsce próg interwencji socjalnej, czyli wysokość dochodu, która uprawnia do wsparcia
socjalnego z pomocy społecznej określa ustawa. Aktualnie dla gospodarstwa jednoosobowego próg ten
wynosi 701 zł, a dla gospodarstwa wieloosobowego 528 zł na każdą osobę w rodzinie. Interwencja
socjalna dotyczy osób i rodzin, których dochód jest niższy od minimum socjalnego, są to zatem rodziny
o bardzo niskich dochodach.
3.2. Bezrobocie
Na koniec 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła:
- w kraju 6,2 %
- w województwie śląskim 4,9 %
- w powiecie cieszyńskim 5,6 %
- w gminie Brenna 3,64 % bezrobotnych w stosunku do mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym
Zwiększenie liczy bezrobotnych w 2020 r. było zjawiskiem zachodzącym w całym kraju, a
spowodowane było pojawieniem się pandemii SARS-CoV i w konsekwencji wprowadzeniem
ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki kraju. Lockdown miał realny wpływ na spadek obrotów firm,
a co za tym idzie na redukcję stanowisk pracy oraz brak tworzenia nowych miejsc pracy. W dużym
stopniu ucierpiały dziedziny gospodarki związane z usługami między innymi z turystyką, np.
hotelarstwo, domy wczasowe, restauracje, mała gastronomia itp. Czyli ta gałąź gospodarki, w której
znajdują zatrudnienie mieszkańcy gminy.
Tabela 10. Stan bezrobocia mieszkańców gminy w latach 2018-2020.

Stan bezrobocia
2018
2019
bezrobotni zarejestrowani ogółem; w tym:
233
193
kobiety
138
109
mężczyźni
95
84
wiek bezrobotnego
wiek od 18 - 24 lat
27
16
wiek od 25 - 34 lat
72
64
wiek od 35 - 44 lat
53
50
wiek od 45 - 54 lat
29
24
wiek od 55 - 59 lat
32
29
wiek pow. 60 lat
20
23
okres pozostawiania bez pracy (miesiące)
do 1
25
16
1-3
42
46
3-6
35
20
6-12
30
26
12-24
49
28
powyżej 24 miesięcy
52
57
wykształcenie
wyższe
21
26
policealne i śr. zawodowe
52
49
śr. ogólnokształcące
37
25
zasad. zawodowe
78
60
gimnazjalne i poniżej
45
33

2020
242
143
99
28
71
55
31
42
15
17
45
40
45
40
55
35
63
37
78
29

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie informacji z PUP Cieszyn
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Statystyki dotyczące bezrobocia w znacznym stopniu zniekształcają obraz zjawiska ze względu na duży
stopień tzw. „bezrobocia utajonego” oraz powszechności „pracy na czarno”. Bezrobocie powoduje, iż
standard życia wielu ludzi stale się obniża, a przez co rozszerza się obszar patologii społecznej.
Bezrobocie przyczyniając się do zubożenia materialnego, w bezpośredni sposób wpływa na poziom
życia rodzin, wywierając negatywne skutki, zwłaszcza w postaci: dezintegracji rodziny, zmniejszenia
siły wsparcia emocjonalnego i solidarności pomiędzy członkami rodziny, a także zwiększenia ryzyka
zaistnienia patologii życia społecznego.
Z kolei długookresowe bezrobocie ma nie tylko wpływ na ekonomiczną, ale przede wszystkim
psychospołeczną sferę życia człowieka bezrobotnego oraz jego rodzinę.
Pogorszenie stanu funkcjonowania rodziny jest proporcjonalne do okresu pozostawania bez pracy, także
przejawia się problemami: opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą, czy zanikiem autorytetu
rodzicielskiego. Niewątpliwie może prowadzić do rozpadu rodziny. W tych okolicznościach pojawia
się groźba przejmowania przez dzieci negatywnych wzorów osobowych, a w konsekwencji
dziedziczenia statusu bezrobotnego.
3.3. Niepełnosprawność
Zamieszczone poniżej zestawienie przedstawia liczbę rodzin, których dotyka problem
niepełnosprawności. Jest to jednak niepełny obraz, bowiem statystyki obejmują wyłącznie rodziny z
niepełnosprawnością, które objęte są wsparciem przez GOPS, a nie wszystkie osoby niepełnosprawne
na obszarze gminy.
Sytuacja życiowa osób niepełnosprawnych jest uwarunkowana szeregiem specyficznych ograniczeń
wynikających z określonych dysfunkcji organizmu. Skutkuje, to również tym, że osobom
niepełnosprawnym relatywnie trudniej jest borykać się z różnymi obiektywnymi trudnościami.
Tabela 11. Liczba rodzin i osób w rodzinach niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej.

Rok
2018
2019
2020

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

99
103
79

187
167
138

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie sprawozdań rocznych MRPiPS-03

Liczebność grupy osób z problemem jest wysoki, co może być informacją o zwiększającym się zasięgu
problemu niepełnosprawności lub coraz bardziej sprawnego systemu wsparcia przez państwo, który
coraz dokładniej rozpoznaje problemy mieszkańców i odpowiada na istniejące potrzeby.
3.4. Długotrwała choroba
Brak materiałów statystycznych w zakresie ochrony zdrowia nie pozwala na przedstawienie
szczegółowej diagnozy w zakresie istniejących schorzeń, ich natężenia oraz skutków dla rozwoju
gminy. Ten obszar wymaga pogłębionej diagnozy, która może być wykonana przed opracowaniem
gminnych programów profilaktycznych i osłonowych w zakresie ochrony zdrowia, w tym ochrony
zdrowia psychicznego.
Pewien obraz sytuacji zdrowotnej mieszkańców można nakreślić poprzez analizę świadczeń z pomocy
społecznej udzielonych osobom i rodzinom w najtrudniejszej sytuacji bytowej, chorym
i niepełnosprawnym. Konieczność podjęcia leczenia, rekonwalescencji i rehabilitacji stanowią jeden z
powodów przyznania pomocy osobom wspieranym przez system pomocy społecznej gminy.

Tabela 12. Długotrwała choroba – powód przyznania pomocy społecznej.

10
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Rok
2018
2019
2020

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

139
139
108

235
226
174

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie sprawozdań rocznych MRPiPS-03

Według statystyk długotrwała choroba jest jednym z głównych czynników - powodów korzystania z
pomocy społecznej. Ten aspekt należy połączyć z sytuacją ekonomiczną mieszkańców, bowiem w
większości przypadków są to rodziny o niewielkich dochodach (bądź bez dochodów), a konieczność
ponoszenia kosztów leczenia jest dla nich zbyt dużym obciążeniem.
3.5. Osoby starsze- seniorzy
Problemem, który pojawia się na obszarze gminy jest pogarszająca się sytuacja osób w wieku
senioralnym. Jak pokazuje poniższe zestawienie liczba osób w wieku senioralnym korzystających z
pomocy społecznej utrzymuje się w kolejnych latach na wysokim poziomie.
Emeryci i renciści korzystający z pomocy społecznej to tylko niewielka grupa przedstawicieli lokalnej
społeczności wymagająca wsparcia. Osoby w podeszłam wieku są szczególną grupą, której problemy
należy postrzegać w kategoriach problemów społecznych, ponieważ nie starość jako taka, lecz skutki
starzenia się zawsze pociągając za sobą konieczność zapewnienia różnorodnego wsparcia tym osobom.
W systemie wsparcia mogą być organizowane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz zapewnienie opieki w ośrodkach wsparcia pobytu dziennego lub całodobowego.
Tabela 13. Seniorzy objęcie pomocą społeczną.

Liczba os. w
rodzinie
1 os.
2 os.
3 os.
4 i więcej
Liczba os. w
rodzinie
1 os.
2 os.
3 os.
4 i więcej
Liczba os. w
rodzinie
1 os.
2 os.
3 os.
4 i więcej

Liczba rodzin
88
36
33
5
14
76
40
25
1
10
54
34
13
1
6

Liczba osób w rodzinach
2018
195
36
66
15
78
2019
143
40
50
3
50
2020
54
34
26
3
30

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie sprawozdań rocznych MRPiPS-03

Osoby w wieku senioralnym wymagające stałej opieki i pielęgnacji nie zawsze mogą funkcjonować
samodzielnie, w swoich dotychczasowych warunkach środowiskowych. Często sytuacja seniorów
zmusza ich do zamieszkania w domach pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt w tych
domach.
3.6. Osoby niepełnosprawne, osoby starsze – domy pomocy społecznej, usługi opiekuńcze
11
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Dochody seniorów, jak osób niepełnosprawnych są zwykle niższe niż pełny koszt utrzymania w domach
pomocy społecznej. W większości są to osoby samotne, a jeżeli już posiadają rodzinę (zobowiązaną do
partycypowania w kosztach utrzymania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) nie zawsze mają
wystarczające możliwość do ponoszenia opłat. Efektem takiego stanu rzeczy jest zobowiązanie gminy
do ponoszenia kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.
Liczbę mieszkańców gminy zamieszkujących w domach pomocy społecznej prezentuje zamieszczone
dalej zestawienie.
Tabela 14. Liczba osób przebywających w DPS.

Rok
2018
2019
2020

Liczba osób

Liczba świadczeń (m-ce)

Koszty pobytu w DPS (zł)

11
12
11

113
129
124

310.238
3521.83
332.607

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie sprawozdań rocznych MRPiPS-03

Wydatki gminy związane z kosztem utrzymania mieszkańców w domach pomocy społeczne stanowi
znaczne obciążenie dla budżetu gminy i wymaga podjęcia starań zmierzających z jednej strony do
zabezpieczenia środków finansowych na ten cel, z drugiej zaś do poszukiwania rozwiązań
ograniczających konieczność kierowania osób wymagających wsparcia mieszkańców do placówek
instytucjonalnych.
Alternatywą dla domów pomocy społecznej jest zwiększenie ilości godzin usług opiekuńczych, między
innymi dla osób w wieku senioralnym w środowisku ich zamieszkania lub innych form wsparcia, np.
dziennych domów seniora, klubów seniora itp.
Tabela 15. Ilość świadczonych usług opiekuńczych.

Rok
2018
2019
2020

Liczba osób

Liczba godzin

27
27
19

2803
2492,5
1497

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie sprawozdań rocznych MRPiPS-03

Tabela 16. Ilość świadczonych usług opiekuńczych i osób korzystających (podział seniorzy, os. niepełnosprawne).

wskaźnik
Ogólna liczba osób korzystających ze świadczeń
powyżej 65 roku życia
w tym powyżej 65 roku życia z niepełnosprawnością
os. niepełnosprawne

2018
27
24
5
3

2019
27
22
5
5

2020
19
16
4
3

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie sprawozdań rocznych MRPiPS-03

3.7. Alkoholizm

Kolejnym zagadnieniem społecznym w gminie jest problem uzależnienia od alkoholu oraz
związane z nim niepożądane zachowania społeczne. Skutki uzależnień nawet w niewielkiej
grupie są odczuwalne jako destrukcyjne dla funkcjonowania całej rodzin. Tym bardziej, że w
tych rodzinach często pojawia się: przemoc, przestępstwa i inne problemy zagrażające trwałości
rodziny. Przedstawione zestawienia tabelaryczne prezentują liczbę rodzin z problemem
alkoholowym objętych pomocą społeczną oraz liczbę rodzin objętych działaniami Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA).
Problem dotyczący osób uzależnionych jest zagadnieniem zbyt mało zdiagnozowanym,
ponieważ problemem uzależnień jest „ukryty” i stosunkowo mały wycinek tego zjawiska jest
zbadany aby można wyciągać szeroko idące wnioski.

Tabela 17. Liczba osób objętych pomocą z powodu problemów związanych z alkoholizmem.

Rok

Liczba osób

Liczba osób w rodzinach

12
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16
13
12

2018
2019
2020

30
13
16

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie sprawozdań rocznych MRPiPS-03

Tabela 18. Liczba osób objętych pomocą z powodu problemów związanych z alkoholizmem (dane z GKRPA).

Rok

Liczba rodzin z
problemami alkoholu
pozostającej w
ewidencji GKRPA

Liczba os.
skierowanych na
leczenie odwykowe

Liczba
porad/konsultacji

79
76
64

31
33
27

320 h
378 h
462 h

2018
2019
2020

- Liczba os. skierowanych na leczenie odwykowe (kol. 3 dotyczy ilość podanych dobrowolnych i z nakazu sądowego, nałożenie obowiązku
postanowieniem sądu rodzinnego
- Liczba porad/konsultacji (kol. 4) dotyczy godzin porad, konsultacji psychologa, prawnika, psychoterapeuty

3.8. Przemoc w rodzinie
Przemoc występuje w rodzinach o różnym statusie społecznym, najczęściej łączy się z kwestią
nadużywania alkoholu, problemami opiekuńczo - wychowawczymi, chorobą członka rodziny, niskimi
dochodami.
Przypadki przemocy zdarzają się często w domach rodzinnych, gdzie świadkami są jedynie członkowie
rodziny, często dzieci, a zjawisko nie wychodzi „poza próg domu”.
Zjawisko przemocy domowej jest problemem trudnym do zbadania. Jego skalę, dla potrzeb diagnozy
do niniejszego dokumentu, oszacowano opierając się na statystykach GOPS, tj. liczbie formularzy
„Niebieska Karta” (NK).
Formularz „wypełniany jest w sytuacji stwierdzenia lub podejrzenia występowania przemocy w
rodzinie. NK odzwierciedlają przypadki ujawnione, gdzie doszło do interwencji policji w miejscu
zamieszkania rodziny lub osoby doznające przemocy same zgłosiły do jednostek publicznych (tj. GOPS,
GKRPA, placówek oświatowych itp.). Głównym celem procedury NK jest rozpoznanie przemocy i
usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym, ale też
tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Współpraca
przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę jest podstawą jej skuteczności i oferowanej
pomocy.
Tabela 19. Ilość procedur Niebieska Karta.

Rok
2018
2019
2020

Ilość NK

policja

GOPS

GKRPA

i inne

33
25
13

18
18
11

3
3
1

11
4
1

0
0
0

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie sprawozdań rocznych MRPiPS-03

3.9. Problemy rodzin wychowujących dzieci
Proces wychowania młodego pokolenia jest szczególnie ważnym zagadnieniem w lokalnej polityce
społecznej. Uwidacznia się to m.in. w działaniach władz gminy poprzez zapewnienie jak najlepszej
infrastruktury placówek oświatowych, przedszkoli, czy to m.in. działań kulturalnych organizowanych
przez Ośrodek Promocji Kultury i Sportu.
Według danych GOPS wsparciem obejmowano liczną grupę rodzin wychowujących dzieci.
Tabela 20. Liczba rodzin i osób objętych pomocą z powodu problemów wychowawczych.

Rok

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

13
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2018
2019
2020

138
108
101

645
510
509

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie sprawozdań rocznych MRPiPS-03

Pomimo tendencji spadkowej, liczba rodzin z dziećmi stanowi znaczący procent ogółu rodzin objętych
wsparciem systemu pomocy społecznej, co pokazuje kolejne zestawienie.
Tabela 21. Liczba rodzin z dziećmi objętych wsparciem w stosunku do ogólnej liczby rodzin.
Rok

2018
2019
2020

Ogólna liczba rodzin objętych
pomocą

Liczba rodzin
z dziećmi

Stosunek rodzin z dziećmi do
ogólnej liczby rodzin objętych
wsparciem (%)

241
232
235

138
108
101

57,27
46,56
42,98

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie sprawozdań rocznych MRPiPS-03

Wśród rodzin objętych wsparciem we wszystkich analizowanych latach najliczniej występują rodziny z
dwojgiem dzieci, na kolejnym miejscu plasują się rodziny z trójką i większą liczbą dzieci.
Jednym z powodów udzielania wsparcia jest ochrona macierzyństwa i wielodzietności oraz pomoc w
wychowaniu dzieci w rodzinach niepełnych co stanowi ważny priorytet we współczesnej społeczności
lokalnych - w dobie zmniejszającej się dzietności rodzin i demografii.
Tabela 22. Liczba rodzin objętych potrzebą ochrony macierzyństwa w stosunku do ogólnej liczby rodzin z dziećmi.
Stosunek rodzin objętą potrzebą
Liczba rodzin
Liczba rodzin objętych potrzebą
Rok
macierzyństwa do ogólnej liczby
z dziećmi
ochrony macierzyństwa
rodzin z dziećmi wsparciem (%)

2018
2019
2020

138
108
101

38
33
28

27,54
30,56
27,73

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie sprawozdań rocznych MRPiPS-03

Tabela 23. Liczba rodzin wielodzietnych w stosunku do ogólnej liczby rodzin.
Rok

2018
2019
2020

Liczba rodzin
z dziećmi

Liczba rodzin objętych potrzebą
ochrony macierzyństwa

Stosunek rodzin objętą potrzebą
macierzyństwa do ogólnej liczby
rodzin z dziećmi wsparciem (%)

138
108
101

23
25
20

16,67
23,15
19,81

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie sprawozdań rocznych MRPiPS-03

Tabela 24. Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach niepełnych.
Liczba rodzin
Rok
Liczba osób w rodzinach
z dziećmi

2018
2019
2020

29
26
29

115
96
118

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie sprawozdań rocznych MRPiPS-03

Różnorodność problemów z jakimi borykają się rodziny znajduje wyraz w formach pomocy, jakie
oferowane są dzieciom. Jedną z takich form stanowi dożywianie w szkołach i placówkach
edukacyjnych. Na terenie gminy pomoc ta udzielana jest licznej, ale malejącej z roku na rok grupie
dzieci. Wskaźnik może być nieadekwatny do rzeczywistości ze względu na strajk nauczycieli w 2019
r. oraz efektów pandemii COVID. Te aspekty miały duży wpływ na ograniczanie działalności placówek
oświatowych, a zatem ilość przyznanych świadczeń.
Tabela 25. Liczba świadczeń - posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

14
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Rok

Liczba świadczeniobiorców

Liczba świadczeń (posiłków)

Kwota (zł)

2018

107
106
78

11011
12970
3806

26013
35982
11693

2019
2020

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie sprawozdań rocznych MRPiPS-03

Prezentowane w niniejszej części problemy rodzin na terenie stanowią jedynie fragment badanej
rzeczywistości społecznej i nie wyczerpują katalogu problemów, z jakimi borykają się rodziny.
Diagnoza obejmuje tylko te obszary, które mogą być badane przez pryzmat udzielanej rodzinom
pomocy i wsparcia, oraz te, które stanowią pewien wyznacznik dla projektowania zmiany społecznej
istotnej dla rozwoju społeczności lokalnej, w tym przeciwdziałania pojawiającym się problemom
społecznym.
3.10. Klasyfikacja problemów społecznych pod względem ich nasilenia
Przedstawiona w poprzedniej części dokumentu charakterystyka problemów społecznych jest wynikiem
analizy dokumentów. Takie podejście jest niezbędne z uwagi na konieczność poznania i opisania
problemów ale bardzo złożone w celu ułożenia ich pod względem negatywnych skutków społecznych.
A w konsekwencji do zaplanowania skutecznej realizacji celów pomocowych.
Ustalenia, który z problemów społecznych występuje w gminie w największym natężeniu ukazano
trzyletnim okresie. W tym względzie porównano dane statystyczne dotyczące problemów społecznych
pod względem ich natężenia w poszczególnych latach oraz dokonano uporządkowania pod względem
wartości liczbowej. Trzeba podkreślić, że porównywane wartości w większości przypadków nie dają
podstaw do przypuszczenia, że dane zjawisko „jest lub nie jest problemem społecznym”. Taką wartość
należy postrzegać bardziej w kategorii negatywnego zjawiska społecznego, niż problemu społecznego.
Tabela 26. Klasyfikacja, powód trudnej sytuacji życiowej.
lata

2018

2019

2020

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Długotrwała lub ciężka choroba

139

235

139

226

108

174

Niepełnosprawność

99

187

103

167

79

138

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem,
w tym:

78

225

70

202

63

188

- rodziny niepełne

30

93

27

76

26

78

- rodziny wielodzietne

9

61

9

54

9

56

38

191

33

178

28

145

23

135

25

147

20

119

Bezrobocie

54

152

49

110

43

90

Ubóstwo

18

27

26

43

38

70

Usługi opiekuńcze

27

27

27

27

19

19

Alkoholizm

16

30

13

13

12

16

Trudności w przystosowaniu się do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego

0

0

6

6

6

6

Przemoc w rodzinie

3

8

3

11

2

10

Bezdomność

3

3

5

5

4

4

Powód trudnej sytuacji życiowej

Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym:
- wielodzietność

źródło: Opracowanie własne GOPS na podstawie sprawozdań rocznych MRPiPS-03
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Wśród problemów społecznych analizowanych przez pryzmat działań GOPS można zauważyć, że
długotrwała lub ciężką chorobą jest głównym aspektem wsparcia mieszkańców. Wydatki związane z
leczeniem pochłaniają sporą część zasobów i przyczyniają się do ubiegania rodzin o wsparcie społeczne.
Kolejną wartością w tabeli odzwierciedlającą poziom natężenia problemów to niepełnosprawność,
która powoduje znaczące ograniczenie w pełnieniu ról społecznych.
Skutki niepełnosprawności utrudniają codzienne funkcjonowanie, zatrudnienie, a zatem zarobkowanie.
Problemy osób niepełnosprawnych, a ściślej ich rozwiązywanie wymagają sporych nakładów
finansowych na likwidację barier społecznych, komunikacyjnych, usług opiekuńczych, rehabilitację.
Kolejną pozycję na mapie problemów społecznych gminy zajmuje bezradność w rodzinach i problemy
opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi. Bezradność i niewydolność wychowawcza generuje z kolei inne
problemy dotykające szczególnie dzieci i młodzież w okresie dorastania, co obserwowane jest na
poziomie szkół. Problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziców są często
przyczyną zaburzeń rozwojowych dzieci, sprzyjają tworzeniu się nieformalnych grup rówieśniczych,
naruszaniu powszechnie obowiązujących norm i wartości, a nawet wchodzeniu w konflikty z prawem.
Liczebność rodzin niezaradnych, wychowujących dzieci wykazuje tendencję spadkową, co może być
zasługą licznych działań interwencyjnych podejmowanych przez pracowników, asystentów rodzin,
pedagogów szkolnych, kuratorów społecznych i innych służb działających na rzecz wzmocnienia
rodziny. Znaczenie roli i funkcji rodziny dla prawidłowego wychowania przyszłych pokoleń czyni
zasadnym podejmowanie dalszych zadań związanych z promowaniem prawidłowych postaw
rodzicielskich i utrwalaniem właściwych postaw wychowawczych.
Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem są rodzinne niepełne, wprawdzie, podobnie jak wielodzietność,
nie jest definiowane jako typowy problem społeczny, ale z uwagi na zaspokojenie potrzeb dzieci, użyto
takiej klasyfikacji dla określenia zjawiska. W tych rodzinach bardzo często dochodzi do sytuacji, w
której dzieci nie mają w pełni zaspokojonych potrzeb, stąd też konieczność objęcia wsparciem takich
rodzin. Ponadto uznano za problem wymagający zainteresowania instytucji wspierających rodzinę.
Jedną z przyczyn samotnego rodzicielstwa jest zaniki więzi rodzinnych spowodowanych migracją
jednego z małżonków poza granice kraju w związku z poszukiwaniem pracy.
Widoczne miejsce w hierarchii problemów zajmuje wielodzietność. Problem ten, nie jest postrzegany
w kategoriach typowego problemu społecznego, ale w trosce o zapewnienie jak najlepszych warunków
dla rozwoju dzieci wychowujących się w liczniejszych rodzinach, traktowany jest jako zagadnienie
wymagające zwiększonego zainteresowania, zarówno władz samorządowych jak i instytucji
odpowiedzialnych za organizację systemu kompleksowego wspierania rodzin.
W powiązaniu z wielodzietnością pojawia się kwestia ochrony macierzyństwa. W dobie niekorzystnej
sytuacji demograficznej gminy (niski przyrost naturalny i malejąca liczba urodzeń) jest to dość istotne
zagadnienie w obszarze lokalnej polityki społecznej i wymaga podejmowania działań wzmacniających
funkcje i rolę rodziny oraz tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju rodzin.
Jednym z najdotkliwiej odczuwanych problemów jest trudna sytuacja finansowa i brak środków do
życia na poziomie umożliwiającym pełne zaspokojenie niezbędnych potrzeb, czyli ubóstwo. Brak
dochodów lub dochody nie wystarczające na zaspokojenie potrzeb życiowych, to także przyczyny
trudności w innych sferach życia społecznego, zwłaszcza w kwestiach zdrowotnych i edukacyjnych.
Brak środków należy traktować priorytetowo, jest to bowiem problem, który kompleksowo wpływa na
jakość życia mieszkańców.
Problemem powiązanym z ubóstwem to bezrobocie. Brak zatrudnienia to brak dochodów, trudności w
zaspokajaniu potrzeb oraz ograniczenie możliwości inwestowania w edukację, zmianę lub
podwyższanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Konkluzja jest taka, że bezrobocie i
ubóstwo pozostawiają osoby i rodziny bez możliwości zmiany swojej sytuacji. Pocieszający jest fakt,
że problem bezrobocia wykazuje niską tendencją, ale mimo wszystko powoduje konieczność
16
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podejmowania różnorodnych form aktywizacji osób pozostających bez pracy, a także tworzenie
warunków sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości.
Istotnym problemem gminy jest starzenie się społeczeństwa. Na poziomie analiz statystycznych
problem ten można analizować zarówno przez pryzmat świadczeń udzielanych najstarszym
mieszkańcom, (w tym usług opiekuńczych, usług o charakterze instytucjonalnym) niezdolnym do
samodzielnej egzystencji, jak i prognoz demograficznych, które wskazują wyraźną tendencję wzrostową
populacji osób wchodzących w wiek senioralny. Wzrost liczebności grupy pociąga za sobą konieczność
przygotowania się do organizowania i zapewnienia zróżnicowanych usług społecznych. Ze
szczególnym uwzględnieniem zwiększenia usług pielęgnacyjnych, opiekuńczych, wspomagających
osoby starsze, samotne i niepełnosprawne, aby mogły jak najdłużej funkcjonować w swoim środowisku.
Na mapie problemów społecznych widoczny jest także problem nadużywania alkoholu (oraz substancji
psychoaktywnych). W ostatnich latach widoczny jest sukcesywnie wzrastający wskaźnik osób
leczonych z powodu uzależnień, zarówno w opiece ambulatoryjnej, jak i stacjonarnej. Wzrasta liczba
rodzin dysfunkcyjnych wychowawczo, co w konsekwencji powoduje, że w dzisiejszej rzeczywistości
na zaburzenia psychiczne w dużym stopniu narażone są dzieci i młodzież. Skutki tej przypadłości
społecznej widoczne są w pracy GKRPA, która corocznie rozpatruje wnioski o skierowanie na leczenie
odwykowe. Problem uzależnień utrzymuje się od lat na podobnym poziomie, mimo działań
profilaktycznych, edukacyjnych i zaangażowania różnych instytucji pomocowych. Problemy
wynikające z nadużywania alkoholu widoczne są w postawach rodzicielskich, zachowaniu społecznym,
uszczuplają budżet domowy, powodują też inne zagrożenia, np. większe prawdopodobieństwo schorzeń
somatycznych, wypadków, niepełnosprawności, czy nawet samobójstw. Z problemem uzależnień wiąże
się często (choć nie we wszystkich przypadkach) przemoc w rodzinach. W ostatnich latach problem ten
został szczegółowo zbadany, podjęto szereg działań na rzecz poprawy osób doświadczających
przemocy. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
prowadzone z zastosowaniem procedury „Niebieska Karty” oraz wdrożenie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Opisane wyżej problemy to nie jedyne dolegliwości społeczne, które dają się zauważyć na
terenie Gminy Brenna. W okresie minionych lat sporadycznie pojawiał się problem narkomanii,
problemy przystosowania do samodzielnego życia po opuszczeniu zakładu karnego, problem
bezdomności i itp.
Statystyki ukazują, także inne zjawiska społeczne, których zakres nie zawsze definiowany jest w
kategoriach problemu społecznego np. sytuacje kryzysowe wymagające podejmowania szczególnych
działań w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia mieszkańców.
Wymieniony powyżej katalog problemów społecznych nie obejmuje wszystkich dolegliwości
społecznych występujących na terenie gminy. Wiele problemów nie zostało jeszcze rozpoznanych, co
oznacza, że pojawienie się każdej dysfunkcji społecznej zostanie zbadane przez właściwe podmioty i
instytucje oraz podjęte zostaną stosowne działania minimalizujące ich negatywne skutki.
Obecnie zidentyfikowane na poziomie gminy problemy społeczne są dość zróżnicowane. Wprawdzie
ich natężenie jest porównywalne z problemami okolicznych gmin i nie stanowi istotnego zagrożenia dla
rozwoju społeczno-gospodarczego, ale pojawienie się nawet najmniejszego problemu wymaga bieżącej
reakcji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się negatywnych skutków i pojawianiu się nowych zagrożeń.
Dla rozwiązywania problemów oraz minimalizowania ich skutków będą podejmowane zróżnicowane
działania, angażowane różne podmioty (instytucje) zarówno już istniejące, jak i tworzone w ramach
różnego rodzaju inicjatyw.
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3.11. Analiza SWOT
Stosowaną metodą przy określaniu priorytetów rozwojowych w pracach nad stworzeniem strategii jest,
analiza SWOT.
Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów: strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony),
opportunities (szanse w otoczeniu), threats (zagrożenia w otoczeniu).
Analiza jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron jednostki oraz badania szans i
zagrożeń.
Wnikliwe opracowanie SWOT jest istotnym etapem procesu planowania strategicznego, przy
właściwym opracowaniu stanowi punkt wyjściowy dla określania celów strategicznych oraz projektów
socjalnych.
Przedstawione poniżej czynniki obejmują:
− siły – wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na sytuację społeczną,
− słabości – wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na sytuację społeczną,
− szanse – zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na realizację celów,
− zagrożenia – zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na realizację celów.
W analizie SWOT dla gminy uwzględniono takie obszary jak:
- pomoc społeczna,
- rozwiązywanie problemów alkoholowych,
- rodzina, dzieci i młodzież,
- ochrona zdrowia,
- problemy osób starszych.
POMOC SPOŁECZNA
Mocne strony:
− działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,
− sprawy system udzielanie świadczeń socjalnych,
− zaangażowanie pracowników GOPS na rzecz problematyki społecznej,
− działalność Zespołu Interdyscyplinarnego,
− działalność asystenta rodziny,
− funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny,
− ścisła współpraca z podmiotami wspomagającymi GOPS (GKRPA, PKPS, jednostkami
oświatowymi itp.).
Słabe strony:
− bierność klientów pomocy społecznej,
− zwiększająca się liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej, dotycz. usług
opiekuńczych, skierowania do DPS,
− zmieniająca się przepisy prawa,
− brak infrastruktury oraz specjalistów zajmująco się kompleksowo rodziną.
Szanse:
− malejąca liczba osób korzystających z pomocy społecznej,
− zwiększenie kompetencji kadry,
− efektywna praca socjalna,
Zagrożenie:
− zubożenie społeczeństwa,
18
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zwiększenie się liczby rodzin dysfunkcyjnych,
alkoholizm i inne uzależnienia,
przemoc,
niewystarczające finansowanie pomocy społecznej,
wypalenie zawodowe kadry.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Mocne strony:
− dysponowanie stałymi środkami finansowymi na profilaktykę i rozwiązywanie problemów
alkoholowych,
− prawidłowe wykorzystywanie środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
− sport i rekreacja,
− praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
− dostęp do Klubów A/A i na terapię odwykową na terenie powiatu,
− profilaktyka, wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami zajmującymi się uzależnieniami,
− zajęcia socjoterapeutyczne na terenie gminnych szkół,
− zapewnienie bazy lokalowej dla ofiar przemocy,
− wspieranie w abstynencji członków rodzin poprzez monitorowania rodzin w abstynencji przez
specjalistów,
− reagowanie w sytuacji powrotu do zachowań ryzykownych,
− wsparcie finansowe na wypoczynek letni dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem,
Słabe strony:
− brak danych dotycz. zażywanie substancji psychoaktywnych,
− ukrywanie problemu uzależnień bliskich członków rodziny,
− słaba bazy lokalowej i bazy lecznictwa odwykowego,
− słaby dostęp do programów wspierających,
− bierność społeczności lokalnej w działania pomocowe.
Szanse:
− traktowanie uzależnień jako problemu społecznego,
− zadowalający dostęp osób uzależnionych do informacji o możliwych formach pomocy,
− inicjowanie przez samorząd w społecznościach lokalnych mody na aktywny i zdrowy tryb
życia,
− istnienie i rozwój systemu wsparcia dla osób i rodzin wymagających specjalistycznej pomocy
(PIK, wioski SOS itp.).
Zagrożenia:
− konieczność dobrowolnych deklaracji leczenia,
− ukrywanie problemu uzależnień bliskich członków rodziny,
− niewystarczające możliwości sprostania potrzebom osób uzależnionych,
− obniżenie wieku inicjacji alkoholowej oraz innych substancji psychoaktywnych wśród
młodzieży,
− społeczna akceptacja alkoholu w życiu społecznym,
− niska skuteczność i efektywność działań podejmowanych na rzecz osób uzależnionych,
− oznaki zmęczenia, bezsilności i bezradności w społeczeństwie.
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RODZINA, DZIECI I MŁODZIEŻ
Mocne strony:
− współpraca pomiędzy instytucjami zajmującymi się problematyka dzieci i młodzieży,
− komunikacja pomiędzy samorządem gminy a sektorem pozarządowym,
− interdyscyplinarność działań,
− aktywna działalność pracowników służb społecznych na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży,
− wspieranie przez samorząd gminy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
pracujących na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny,
− działalność ze strony samorządu gminnego w zakresie zapobiegania dysfunkcjom rodziny,
− wsparcie rodzin dysfunkcyjnych (świetlice),
− istnienie warunków do prowadzenia skutecznej pracy socjalnej,
− zabezpieczanie dzieciom i młodzieży dostępu do różnorodnych form spędzania czasu wolnego,
− aktywność ze strony pracowników służb społecznych w zakresie poszukiwania środków
pozabudżetowych,
− upowszechnianie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży,
− prowadzenie analiz potrzeb dzieci i młodzieży.
Słabe strony:
− niedostateczna ilość środków finansowych na pomoc i wsparcie dziecka i rodziny,
− niewystarczająca oferta asystentury rodzinnej,
− zbyt mała kadra merytoryczna zatrudniona w systemie pomocy społecznej,
− brak zintegrowanych działań na rzecz rodziny,
− niedostateczna współpraca między instytucjami pomocy społecznej oraz niedostateczna
koordynacja działań pomiędzy instytucjami,
− niedostateczna liczba specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz rodziną,
− zbyt mało instytucji samopomocowych i ośrodków wsparcia dziennego,
− ograniczona możliwość wpływu na rodziny biologiczne, którym odebrano dzieci,
− brak możliwości odizolowania osoby agresywnej od pozostałych członków,
− niedostateczna liczba ośrodków wsparcia dla rodzin w kryzysie,
− ograniczone możliwości nabywania nowych mieszkań przez młode rodziny, wysoki koszt
mieszkań i czynszów,
− brak budownictwa socjalnego.
Szanse:
− wzrastające znaczenie organizacji pozarządowych (III sektor) w pracy na rzecz pomocy
dzieciom i młodzieży,
− szansa na poprawę polityki społecznej wobec dzieci, młodzieży i rodziny dzięki członkostwu
Polski w Unii Europejskiej,
− możliwość pozyskiwania środków z UE na zadania pomocy społecznej,
− poprawny poziom współpracy pomiędzy szkołą a rodziną,
− wzrost świadomości społecznej o zagrożeniach,
− prowadzenie przez szkoły programów profilaktycznych,
− wzrastająca aktywność społeczeństwa
w podejmowaniu działalności gospodarczej i
samozatrudnienia,
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budowanie lokalnych systemów wsparcia dla dzieci opuszczających różne formy pieczy
zastępczej,
wprowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”,
zainteresowanie zjawiskiem przemocy w rodzinie lokalnej telewizji, prasy i radia,

Zagrożenia:
− rozpad więzi społecznych i osłabiona kontrola społeczna,
− ukrywanie zjawiska przemocy domowej i rówieśniczej,
− występowanie zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania rodziny: uzależnień, rozpadu więzi
rodzinnych, bezrobocia, przemocy w rodzinie i ubóstwa,
− system prawny pomocy społecznej sprzyjający kształtowaniu pasywnych postaw wobec
poszukiwania pracy,
− rozwój szarej strefy zatrudnienia,
− przewidywany wzrost świadczeniobiorców pomocy społecznej (brak czasu na indywidualną
pracę z rodziną, na kompleksowe podejście do rodziny),
− potencjalny wzrost klientów korzystających ze świadczeń z powodu bezdomności,
alkoholizmu, narkomani,
− brak gwarancji bezpieczeństwa dla osób doświadczających przemocy,
− częste zmiany uregulowań prawnych dotyczących pomocy rodzinie,
− niewystarczająca oferta wspólnych szkoleń dla pracowników pomocy społecznej, policji,
kuratorów, oświaty, organizacji pozarządowych,
− niewystarczająca opieka medyczna w szkołach.
OCHRONA ZDROWIA
Mocne strony:
− rozwinięta sieć placówek świadczących opiekę medyczną,
− nocna i świąteczna opieka zdrowotna realizowana przez Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe,
− funkcjonowanie aptek na ternie gminy,
− rozwinięta sieć usług rehabilitacyjnych,
− usługi opiekuńcze.
Słabe strony:
− ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów,
− utrudniony dostęp do lekarzy z uwagi na sytuację epidemiologiczną,
− wysoka odpłatność za usługi rehabilitacyjne,
Szanse:
− wdrożenie unijnych standardów,
− prowadzenie działań profilaktycznych.
Zagrożenie:
− brak zainteresowania profilaktyką i pomocą zdrowia ze strony mieszkańców.
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KWESTIA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Mocne strony:
− dobry dostęp do lekarza pierwszego kontaktu,
− możliwość dofinasowania do zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, wczasów
rehabilitacyjnych itp.
− dobry dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do edukacji i możliwość przewozu tych osób
do szkół,
− polepszające się warunki techniczne i architektoniczne placówek administracyjnych, placówek
usługowych,
− zaangażowanie pracowników OPS w wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych,
− świadczenia dla osób niepełnosprawnych,
− wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego,
− pomoc sąsiedzka.
Słabe strony:
− zwiększająca się liczba osób, które z tytułu niepełnosprawności korzystają z różnych form
wsparcia,
− ograniczony dostęp do lekarzy, specjalistów,
− brak określonego standardu usług dla osób starszych,
− ograniczony dostęp do rynku pracy osób niepełnosprawnych,
− niewystarczający system wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych,
− brak wolontariatu działającego w obszarze pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.
Szanse:
− dostęp młodzieży niepełnosprawnej do szkolnictwa,
− upowszechnianie informacji dotyczących problemów osób starszych i niepełnosprawnych oraz
ich praw,
− inicjowanie działań w środowisku lokalnym na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
− dostosowanie standardów usług do wymogów Unii Europejskiej,
− korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
− budowanie zintegrowanego systemu wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych,
− koordynacja działań podmiotów funkcjonujących na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
Zagrożenia:
− niekorzystne wskaźniki demograficzne,
− brak spójnego uregulowania systemu orzekającego o niepełnosprawności,
− zbyt mała oferta wsparcia dla osób niepełnosprawnych pozwalająca na uczestnictwo w życiu
społecznym,
− niskie świadczenia pieniężne związane z niepełnosprawnością,
− niesprzyjająca warunki pomocy osobom w podeszłym wieku ogólna sytuacja społeczna,
− wzrost liczby osób samotnych.
− emigracja ludzi młodych na inne tereny,
− wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym na terenie gminy,
− zmiana modelu rodziny wielopokoleniowej na jedno i dwupokoleniowe,
22
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niski poziom życia osób starszych; wzrost liczby świadczeniobiorców.

3.12. Podsumowanie problemów społecznych w Gminie Brenna
Problemy społeczne, jakie występują w Gminie Brenna, zostały zdiagnozowane przez pracowników
GOPS na podstawie materiałów zastanych, tj. wywiadów środowiskowych, sprawozdawczości z
realizacji zadań własnych i zleconych oraz z analizy SWOT.
Obszary wykluczenia społecznego w gminie dotyczą przede wszystkim:
− rodzin, których dotyka długotrwała lub ciężka choroba,
− rodzin, w których występuje niepełnosprawność członków rodzin,
− bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego (potrzeba ochrony macierzyństwa),
− rodzin ubogich i bezrobotnych.
Podsumowując zebrane informacje, wyłoniono najważniejsze obszary zjawisk, które wymagają
podjęcia działań tj.:
− osób starszych oraz niepełnosprawnych,
− wsparcia rodzin w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego,
− bezrobocia oraz ubóstwo rodzin.
Wobec powyższego uznano, że problemy dla których należy sformułować działania to:
1) wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych,
2) wsparcie rodziny,
3) rozwój bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców.

4. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Brenna
4.1. Część programowa
W oparciu o przeprowadzoną analizę założono, że okres wprowadzania zmian społecznych na terenie
Gminy Brenna może zaowocować ograniczeniem skutków zidentyfikowanych problemów i
niekorzystnych zjawisk społecznych.
Opracowane w niniejszej strategii wskazują w jakim kierunku należy prowadzić zmiany, aby działania
operacyjne przyniosły jak najlepsze rezultaty.
4.2. Kierunki i zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych
Prognozuje się, że cele strategiczne zostaną osiągnięte, a działania w najwyższym stopniu zaktywizują
i zachęcą mieszkańców do udziału w samodzielnym i konstruktywnym rozwiązywania pojawiających
się problemów. Wdrożenie Strategii spowoduje:
− zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego najuboższych mieszkańców Gminy,
− utrzymanie odpowiedniego poziomu życia mieszkańców, umożliwiającego zaspokajanie
najpilniejszych potrzeb, w tym potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży,
− wzmocnienie pozycji rodziny w społeczności lokalnej,
− poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej, w tym szczególnie osób starszych i
niepełnosprawnych,
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−

zwiększenie dostępu do usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w środowisku zamieszkania, bez
konieczności kierowania mieszkańców wchodzących w wiek senioralny, samotnych i
niewydolnych funkcjonalnie do domu pomocy społecznej,
Osiągnięcie prognozowanych rezultatów będzie możliwe przy zaangażowaniu samorządu Gminy,
instytucji publicznych, podmiotów społecznych i gospodarczych oraz przedstawicieli społeczności
lokalnej.
Prognozowane zmiany powinny sprzyjać włączeniu społecznemu, umożliwiać integrację społeczną,
zapobiegać wykluczeniu i marginalizacji oraz spowodować poprawę jakości życia mieszkańców
Gminy.
4.3. Misja strategii, obszary oraz cel strategiczny
W oparciu o diagnozę oraz rozpoznane problemy społeczne Gminy główną misją działań jest
„Zapewnieni mieszkańcom Gminy dogodnych warunków rozwoju oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu
społecznemu lub marginalizacji”.

4.4. Analiza celów strategicznych i operacyjnych
Obszar 1. Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych

Cel strategiczny:
Udział w życiu społecznym osób
starszych i niepełnosprawnych

Cel operacyjny:
Poprawa warunkówi jakości życia
osób starszych i
niepełnosprawnych

Cel operacyjny:
Promocja bezpiecznego i zdrowego
stylu życia

Obszar 2. Wsparcie rodziny
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Cel strategiczny
Wznocnienie podsawowych
funkci rodziny i dziecka

Cel operacyjny
Systemowe wsparcie
rodziny i dziecka

Cel operacyjny
Wzmocnienie środowiskowych form
aktywizacji społecznej rodziny

Cel operacyjny
Profilkatyka i
zminimalizowanie skutków
uzależnień

Obszar 3 Rozwój bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców
Cel strategiczny:
Ograniczenie zjawiska ubuóstwa
i bezrobocia

Cel operacyjny:
Usługi i instrumenty rynku
pracy

Cel operacyjny:
Rozwój systemu zaspokojenia
podstawowaych potrzeb mieszkańca

4.5. Plan działań, zadania strategiczne
Tabela 27. Zadania dotyczące osób starszych i niepełnosprawnych.

Obszar
Cel strategiczny:
Cel operacyjny 1
Zadanie 1

Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
Udział w życiu społecznym osób starszych i niepełnosprawnych
Poprawa
warunków i jakości
życia osób starszych
niepełnosprawnych.
Informowanie o możliwościach uzyskania pomocy z PCPR,
PFRON, PUP i inne.

Czas realizacji:

proces ciągły w latach 2021-2030

Źródła finansowania:

bez kosztów

Wskaźnik:

100% osób zainteresowanych

Realizator/partnerzy:

GOPS Brenna

Zadanie 2

Udzielanie pomocy zgodnie z obowiązującymi regulacjami
prawnymi
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Czas realizacji:

proces ciągły w latach 2021-2030

Źródła finansowania:

środki własne i zlecone

Wskaźnik:

liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pomocą

Realizator/partnerzy:

GOPS Brenna, UG Brenna
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Zadanie 3
Czas realizacji:

proces ciągły w latach 2021-2023

Źródła finansowania:

środki własne, darowizny (w postaci sprzętu rehabilitacyjnego)

Wskaźnik:

liczba zainteresowanych

Realizator/partnerzy:

GOPS Brenna

Zadanie 4

Podejmowania działań w kierunku uruchomienia wolontariatu
dla osób starszych i osoby niepełnosprawnych

Czas realizacji:

2023-2024

Źródła finansowania:

własne gminy, środki pozyskane

Wskaźnik:

liczba świadczeń, imprez itp.

Realizator/partnerzy:

GOPS Brenna, stowarzyszenia

Cel operacyjny 2

Promocja bezpiecznego i zdrowego stylu życia

Zadanie 1

Powstanie i realizacja gminnego programu ochrony zdrowia
psychicznego

Czas realizacji:

proces ciągły w latach 2022-2023

Źródła finansowania:

środki własne gminy

Wskaźnik:

1 program

Realizator/partnerzy:

UG Brenna

Zadanie 2

Opracowanie i wdrożenie na terenie gminy mechanizmu
ratunkowego

Czas realizacji:

proces ciągły w latach 2022-2025

Źródła finansowania:

własne gminy

Wskaźnik:

liczba mechanizmów

Realizator/partnerzy:

UG Brenna, GOPS Brenna,

Zadanie 3

Organizowanie opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób
niepełnosprawnych
26
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Czas realizacji:

2022-2030

Źródła finansowania:

własne gminy, zadania zlecone

Wskaźnik:

ilość osób objętych opieką wytchnieniową

Realizator/partnerzy:

UG Brenna, GOPS Brenna

Zadanie 4

Asystent osoby niepełnosprawnej

Czas realizacji:

proces ciągły w latach 2022-2030

Źródła finansowania:

własne gminy, zadania zlecone

Wskaźnik:

ilość osób objętych wsparciem asystenta

Realizator/partnerzy:

GOPS Brenna

Prognoza zmian:
- wyższy standard usług
- poprawa warunków bytowych
- większy zakres świadczeń wsparcia dla seniorów oraz osób niepełnoprawnych i ich rodzin
- zwiększony udział seniorów oraz osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
Tabela 28. Zadania dotyczące wsparcia rodzin.

Obszar

Wsparcie rodziny

Cel strategiczny:

Wzmocnienie podstawowych funkcji rodziny

Cel operacyjny 1

Systemowe wspierania rodziny i dziecka

Zadanie 1

Praca socjalna

Czas realizacji:

proces ciągły w lata 2021-2030

Źródła finansowania:

środki własne

Wskaźnik:

liczba udzielonej pracy socjalnej

Realizator/partnerzy:

GOPS Brenna

Zadanie 2

Asystenta rodziny

Czas realizacji:

proces ciągły w lata 2021-2030

Źródła finansowania:

środki własne, środki zewnętrzne

Wskaźnik:

liczba rodzin objętych pracą asystenta

Realizator/partnerzy:

GOPS Brenna
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Zadanie 3

Dostępności do porad psychologicznych i terapeutycznych

Czas realizacji:

2021-2030

Źródła finansowania:

własne gminy,

Wskaźnik:

liczba zatrudnionych specjalistów, programy, działania

Realizator/partnerzy:

UG Brenna
Dostępności do porad prawnych

Zadanie 4
Czas realizacji:

2021-2025

Źródła finansowania:

bez środków

Wskaźnik:

liczba zatrudnionych prawników

Realizator/partnerzy:

UG Brenna

Zadanie 5

Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Czas realizacji:

proces ciągły w lata 2021-2030

Źródła finansowania:

własne gminy

Wskaźnik:

liczba działań podjętych przez Zespół Interdyscyplinarny

Realizator/partnerzy:

Zespół Interdyscyplinarny

Zadanie 6

Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez
udział w szkoleniach, spotkaniach, prelekcjach

Czas realizacji:

2022-2023

Źródła finansowania:

własne gminy,

Wskaźnik:

liczba zorganizowanych prelekcji

Realizator/partnerzy:

GOPS Brenna, PKPS

Cel operacyjny 2

Wzmacnianie środowiskowych form aktywizacji społecznej rodzin

Zadanie 1

Rozszerzenie zajęć pozalekcyjnych

Czas realizacji:

proces ciągły w latach 2021-2030

Źródła finansowania:

środki własne gminy

Wskaźnik:

liczba kółek, sekcji, itp.

Realizator/partnerzy:

UG Brenna, OPKIS

Zadanie 2

Zapewnienie wypoczynku dla rodziny

28

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2AC1E722-E5EA-4125-AE73-875ADA7A3EBE.
3478F20A-D939-4E85-A5DA-A25F4BA9D605. Projekt
Podpisany

Strona 30
29

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna
na lata 2021-2030
Czas realizacji:

2021-2030

Źródła finansowania:

środki własne gminy

Wskaźnik:

liczba dzieci uczestniczących w wypoczynku

Realizator/partnerzy:

UG Brenna, OPKIS, GKRPA

Cel operacyjny 3

Profilaktyka i zminimalizowane negatywnych skutków uzależnień

Czas realizacji:

Wspieranie działań na rzecz kształtowania postaw i
umiejętności społecznych ważnych dla zdrowia i trzeźwości
2021-2030

Źródła finansowania:

własne gminy,

Wskaźnik:

liczba działań podjętych przez pełnomocnika wójta ds.
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Realizator/partnerzy:

UG Brenna, GKRPA,

Zadanie 1

Czas realizacji:

Zwiększenie skuteczności i dostępności specjalistycznego
wsparcia dla rodzin borykających się z problemem uzależnień
2020-2031

Źródła finansowania:

własne gminy

Wskaźnik:

liczba zatrudnionych specjalistów, stworzenie grup
samopomocowych

Realizator/partnerzy:

GKRPA, UG Brenna,

Zadanie 2

Zadanie 3

Programy edukacyjna profilaktyczne dla rodzin

Czas realizacji:

2021-2030

Źródła finansowania:

własne gminy

Wskaźnik:

Liczba szkoleń warsztatów itp.

Realizator/partnerzy:

UG Brenna

Prognoza zmian
- wzmocnienie kompetencji i potencjału osób w wypełnianiu ról rodzicielskich
- zwiększenie dostępności do poradnictwa specjalistycznego
- zwiększenie różnorodności form spędzania czasu wolnego
-spadek liczby rodzin mających trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
- zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej, uzależnień oraz zdrowego stylu
życia
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Tabela 29. Zadania związane z aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotność, ubóstwo).

Obszar

Rozwój bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców

Cel strategiczny:

Ograniczenie zjawiska ubóstwa i bezrobocia

Cel operacyjny 1

Usługi i instrumentów rynku pracy

Zadanie 1

Kierowanie bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo na
szkolenia, kursy zawodowe w ramach projektów.

Czas realizacji:

2021-2030

Źródła finansowania:

środki własne gminy, środki zewnętrzne UE

Wskaźnik:

1 program

Realizator/partnerzy:

Gmina Brenna, GOPS Brenna, PUP Cieszyn, stowarzyszenia

Zadanie 2

Współpraca w zakresie organizacji prac interwencyjnych i
robót publicznych

Czas realizacji:

proces ciągły 2021-2025

Źródła finansowania:

środki własne

Wskaźnik:

liczba osób

Realizator/partnerzy:

PUP Cieszyn, UG Brenna

Zadanie 5

Objęcie wsparciem osób długotrwale bezrobotnych
(kontrakt socjalny, poradnictwo)

Czas realizacji:

proces ciągły 2021-2030

Źródła finansowania:

środki własne,

Wskaźnik:

liczba osób objętych wsparciem

Realizator/partnerzy:

PUP Cieszyn, GOPS Brenna,

Cel operacyjny 2
Zadanie 1

Rozwój systemu zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańca
Monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy

Czas realizacji:

proces ciągły 2021-2030

Źródła finansowania:

środki własne gminy,

Wskaźnik:

liczba osób objętych wsparciem

Realizator/partnerzy:

GOPS Brenna,

Zadanie 2

Ograniczenie ubóstwa, bezpieczeństwo socjalne
(zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)

Czas realizacji:

proces ciągły 2021-2030

Źródła finansowania:

środki własne gminy,
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Wskaźnik:

liczba osób objętych wsparciem

Realizator/partnerzy:

GOPS Brenna,

Zadanie 3

Realizowanie programów zmierzających do zaspokojenia
podstawowych potrzeb (dożywianie, zasiłki szkolne, stypendia)

Czas realizacji:

proces ciągły 2021-2030

Źródła finansowania:

środki własne gminy, środki zewnętrzne (zadania zlecone),

Wskaźnik:

liczba osób objętych wsparciem (sprawozdanie)

Realizator/partnerzy:

GOPS Brenna, UG Brenna

Zadanie 4

Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi
działających na rzecz ubogich)

Czas realizacji:

proces ciągły 2021-2030

Źródła finansowania:

środki własne gminy,

Wskaźnik:

liczba inicjatyw/liczba osób korzystających

Realizator/partnerzy:

GOPS Brenna,

Zadanie 5

Dystrybucja żywności

Czas realizacji:

2021-2023

Źródła finansowania:

środki własne

Wskaźnik:

Liczba osób objętych dystrybucją

Realizator/partnerzy

PKPS, UG Brenna, GOPS Brenna

Zadanie 6

Tworzenie lokali socjalnych poprzez przebudowę i adaptację
budynków będących własnością gminy

Czas realizacji:

proces ciągły 2023-2030

Źródła finansowania:

środki własne gminy, środki zewnętrzne,

Wskaźnik:

liczba mieszkań socjalnych

Realizator/partnerzy:

UG Brenna,

Zadanie 7

Szkolenie pracowników socjalnych w zakresie rozwoju nowych
instrumentów w pracy socjalnej

Czas realizacji:

proces ciągły 2021-2030

Źródła finansowania:

środki własne gminy, środki zewnętrzne,

Wskaźnik:

liczb szkoleń

Prognoza zmian:
- monitorowanie skali zjawiska bezrobocia
- wzmocnienie kompetencji i potencjału osób
- zwiększenie szans na rynku pracy
- poprawa sytuacji ekonomicznej mieszkańców
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4.6. Źródło finansowania – ramy finansowe
Do podstawowych źródeł finansowania działań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych
należy zaliczyć:
- środki zlecone budżetu państwa,
- środki własne z budżetu gminy,
- środki unijne,
- środki organizacji pozarządowych.
Finansowe będzie corocznie przedstawiane Radzie Gminy podczas przygotowania projektu uchwały
dotycz. budżetu gminy na następny rok budżetowy.
4.7. System realizacji
Zasadniczymi narzędziami realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych będą
gminne programy dotyczące w szczególności przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
4.8. System monitoringu i ewaluacji
Strategia jest dokumentem wyznaczającym ogólne kierunki działań na terenie gminy na rzecz poprawy
sytuacji mieszkańców. Realizacja dokumentu jest uzależniona od wielu czynników, z których za
najważniejsze uznaje się:
- sytuację finansową samorządu lokalnego,
- stopień zaangażowania lokalnych zasobów instytucjonalnych oraz organizacji,
- aktywność mieszkańców gminy.
Założono, że Strategia będzie realizowana do 2030 r., co nie oznacza, że jest ona dokumentem
zamkniętym. Poszczególne przedsięwzięcia w ramach dokumentu będą monitorowane przez
realizatorów oraz zespół ds. monitorowania strategii. Zadaniem zespołu będzie obserwowanie sposobu
realizacji strategii oraz korygowanie jej zapisów do zmieniających się warunków i wymogów.
Ewaluacja będzie dokonywana raz w roku, a jej wyniki zostaną przedłożone Radzie Gminy podczas
sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
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5. Spis tabel
Tabela 1. Ludność w podziale na miejscowości, wg faktycznego zamieszkania.
Tabela 2. Ludność w podziale na płeć, wg faktycznego zamieszkania.
Tabela 3. Demografia gminy.
Tabela 4. Ludność grup ekonomicznych.
Tabela 5. Łączna liczba wychowanków (ilość osób) w poszczególnych jednostkach oświatowych stan na 31.08.2020 r
Tabela 6. Dynamika liczby miejsc i oddziałów w przedszkolach publicznych.
Tabela 7. Zasoby mieszkaniowe gminy.
Tabela 8. Służba zdrowia.
Tabela 9. Ogólna liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną.
Tabela 10. Stan bezrobocia mieszkańców gminy w latach 2018-2020.
Tabela 11. Liczba rodzin i osób w rodzinach niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej.
Tabela 12. Długotrwała choroba – powód przyznania pomocy społecznej.
Tabela 13. Seniorzy objęcie pomocą społeczną.
Tabela 14. Liczba osób przebywających w DPS.
Tabela 15. Ilość świadczonych usług opiekuńczych.
Tabela 16. Ilość świadczonych usług opiekuńczych i osób korzystających ( podział seniorzy, os. niepełnosprawne)
Tabela 17. Liczba osób objętych pomocą z powodu problemów związanych z alkoholizmem.
Tabela 18. Liczba osób objętych pomocą z powodu problemów związanych z alkoholizmem (dane z GKRPA).
Tabela 19. Ilość procedur Niebieska Karta.
Tabela 20. Liczba rodzin i osób objętych pomocą z powodu problemów wychowawczych.
Tabela 21. Liczba rodzin z dziećmi objętych wsparciem w stosunku do ogólnej liczby rodzin.
Tabela 22. Liczba rodzin objętych potrzebą ochrony macierzyństwa w stosunku do ogólnej liczby rodzin z dziećmi.
Tabela 23. Liczba rodzin wielodzietnych w stosunku do ogólnej liczby rodzin.
Tabela 24. Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach niepełnych.
Tabela 25. Liczba świadczeń - posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Tabela 26. Klasyfikacja , powód trudnej sytuacji życiowej.
Tabela 27. Zadania dotyczące osób starszych i niepełnosprawnych.
Tabela 28. Zadania dotyczące wsparcia rodzin.
Tabela 29. Zadania związane z aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotność, ubóstwo).

33

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2AC1E722-E5EA-4125-AE73-875ADA7A3EBE.
3478F20A-D939-4E85-A5DA-A25F4BA9D605. Projekt
Podpisany

Strona 35
34

