
U C H W A Ł A  Nr XIX/117/08 

Rady Gminy w Bogorii 

z dnia 27 marca 2008 roku 

 

 

 

w sprawie: aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Bogoria na lata 2006-2013. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz. 593 z późn.zm.) 

Rada Gminy w Bogorii uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się aktualizację rozdziału V Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2006-2013 stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXXII/286/06 Rady Gminy              

w Bogorii z dnia 30 marca 2006 roku. 

Aktualizacja Rozdziału V otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

uchwały 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bogorii. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 



Załącznik do Uchwały 
Rady Gminy w Bogorii 
Nr XIX/117/08 
z dnia 27 marca 2008 r. 

 
V. Podstawowe cele „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w  gminie Bogoria”. 
 
 
 
 Podstawowym celem jest poprawa sytuacji społecznej i polepszenie poziomu 
życia  
Mieszkańców gminy Bogoria. 
W określeniu strategii działań społecznych na poziomie lokalnym należy uwzględnić 
następujące elementy: 
 
1. Wielofunkcyjny rozwój gminy: 

 
należy koncentrować się na działaniach, które w zamierzeniach będą miały 
dalekosiężne, pozytywne skutki w sensie dostarczania gminie instrumentów 
pozwalających na radzenie sobie z problemami społecznymi przy wykorzystaniu 
lokalnych zasobów. Aktywne włączanie się lokalnych partnerów do współpracy z 
władzami samorządowymi w celu rozwiązania problemów społecznych będzie 
pozytywnie wpływać na optymalne wykorzystanie posiadanych środków. 
 
 

2. Restrukturyzacja lokalnego rynku pracy: 
 
Ubóstwo i wykluczenie społeczne są bardzo ściśle związane z pozostawaniem 
bez pracy i niskim poziomie aktywności zawodowej. Bezrobocie jest jednym z 
głównych powodów korzystania z pomocy społecznej. Należy zadbać o lepszy 
dostęp do zatrudnienia oraz wspierać aktywność zawodową w gminie poprzez: 
1/ szkolenie kadry, 
2/ podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, 
3/ poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 
4/ wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia, 
5/ rozwój dialogu partnerstwa publiczno-społecznego i współpraca na rzecz 
rozwoju  
    zasobów ludzkich na poziomie lokalnym, 
6/ doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy. 
Restrukturyzacja rynku pracy złagodzi problem uzależnienia osób bezrobotnych 
od pomocy finansowej świadczonej przez pomoc społeczną. 

 
3. Rozbudowa infrastruktury poprzez utworzenie lokalnego domu pomocy 

społecznej   w celu umożliwienia  ludziom starym godziwych warunków 
bytowania: 
 
Ograniczenie wykluczenia społecznego ma na celu prowadzić do trwałego 
zmniejszenia strefy ubóstwa w taki sposób, by osoby samotne miały możliwość 
korzystania z dóbr, usług i praw uznanych za powszechne. 



Należy ukierunkować działania na pomoc dla osób starszych poprzez: 
1/ opiekę medyczną i rehabilitacyjną w domu osoby chorej objętej opieką 
zdrowotną połączoną z dojazdem profesjonalistów (lekarz, rehabilitant, 
pielęgniarka środowiskowa), 
2/ zorganizowanie usług opiekuńczych począwszy od pomocy sąsiedzkiej, 
kończąc na usługach specjalistycznych świadczonych przez opiekunki                   
z przygotowaniem specjalistycznym, 
3/ organizowanie środowiskowych form opieki w zaspokajaniu codziennych 
potrzeb życiowych osób samotnych w podeszłym wieku, 
4/ okresowe wyręczanie opiekunów rodzinnych, 
5/ rozwój usług wspomagających codzienne funkcjonowanie takich jak: dostęp do 
    informacji, dowożenie posiłków, transport w celu załatwienia spraw urzędowych 
itp., 
6/ utworzenie i utrzymanie lokalnego domu pomocy społecznej w miejscowości 
Pęcławice dla osób starszych, samotnych, pozbawionych opieki, wymagających 
pomocy instytucjonalnej. 
 

4. Utworzenie stołówki dla osób samotnych z problemami społecznymi oraz 
osób niepełnosprawnych: 
 
Ważnym elementem wsparcia osób niepełnosprawnych będzie eliminowanie 
różnego rodzaju barier  organizacyjnych, prawnych lub psychologicznych na jakie 
napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, borykające się                 
z problemem dyskryminacji na rynku pracy. 
 
Problem dyskryminacji dotyczy najczęściej osób niepełnosprawnych długotrwale 
bezrobotnych jak również opuszczających placówki wychowawcze. Osoby te 
postrzegane są przez pracodawców jako  pracownicy mniej dyspozycyjni oraz 
mniej mobilni zawodowo. By skutecznie eliminować zjawisko dyskryminacji wśród 
osób niepełnosprawnych należy zadbać o: 

       1/ upowszechnienie form aktywnej integracji i pracy socjalnej,  
      2/ wsparcie i promocję wolontariatu wśród osób niepełnosprawnych, 
      3/ zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych w szczególności  

dla osób niepełnosprawnych oraz usług opiekuńczych umożliwiających 
godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym, 

      4/ wsparcie rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej  
przyczyniające się rozwoju kapitału ludzkiego na terenach najbardziej 
oddalonych od siedziby gminy, 

5/ wykorzystanie lokalnego potencjału w procesie integracji osób 
niepełnosprawnych; utworzenie stołówki w siedzibie gminy dla osób samotnych, 
niepełnosprawnych, 
 

5. Zapewnienie dobrej jakości opieki społecznej i funkcjonującego systemu 
ochrony zdrowia na terenie gminy: 
1/ w ramach wdrażania strategii należy podjąć zadania zmierzające do 
osiągnięcia celów strategicznych poprzez: 

     - profesjonalne przygotowanie służb instytucjonalnych i kadr, które będą 
zarządzać i wdrażać projekty strategiczne, 



- wzmocnienie infrastruktury technicznej Ośrodka Pomocy Społecznej i  
systemu organizacyjnego w procesie wdrażania programów społecznych na 
terenie gminy, 

- rozwój regularnych usług medycznych wykonywanych przez profesjonalistów            
w domu pacjenta.  

 
 
6. Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin 

patologicznych: 
 
Ubóstwo i bieda prowadzą do występowania zjawisk patologicznych w rodzinie.  
By pomóc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych należy ukierunkować działania 
poprzez: 
1/ organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, 
2/ rozwój sieci świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, 
3/ tworzenie klubów młodzieżowych, 
4/ usługi edukacyjne, korepetycje, kursy języków obcych, 
5/ tworzenie wiejskich kawiarenek internetowych, budowa placów zabaw, 
6/ organizowanie wolnego czasu poprzez zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury. 
 
 

7. Rodzina; jako główny podmiot polityki społecznej na poziomie samorządu: 
 
By wspomagać rodziny we wszystkich ich funkcjach należy prowadzić aktywną 
politykę społeczną ukierunkowaną na wielozakresową pomoc dziecku. Należy 
stworzyć lokalną ofertę pomocy rodzinom w ich najbliższym środowisku. 
Najważniejszym zadaniem dla poprawy sytuacji rodzin biednych jest 
rozbudowanie środowiskowego zaplecza pomocy w wychowywaniu dzieci. Należy 
podjąć skoordynowane działania instytucji edukacji, pomocy społecznej, służby 
zdrowia, policji  oraz organizacji pozarządowych w celu rozpoznania zagrożeń 
rozwoju dzieci oraz ich przezwyciężenia. 
Główne działania jakie należy podjąć to: 
1/ uruchomienie punktu wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych  (doradztwo prawne  
    i psychologiczne), 
2/ organizowanie grup samopomocowych dla rodzin, 
3/ organizowanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej, 
4/ organizowanie Klubów Integracji Społecznej, 
5/ organizowanie konkursów wsi i gospodarstw, 
6/ upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, 
7/ integracja ze środowiskiem, 
8/ utworzenie punktu wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową, 
9/ wspomaganie rodzin w zagospodarowaniu wolnego czasu. 

 
 

V/1. Wizja. 
 

W gminie funkcjonuje sprawny system umożliwiający osobom i rodzinom 
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać 
wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 
 



V/2. Misja. 
Misją Gminy Bogoria jest dostęp do szeroko pojętych usług poprzez opracowanie i 
wdrażanie programów, w celu zapewnienia dobrej jakości życia swoim mieszkańcom 
poprzez: 
8. redukowanie zjawiska ubóstwa, 
9. aktywizacja osób bezrobotnych, 
10. przeciwdziałanie uzależnieniom, 
11. zwiększenie dostępu do opieki medycznej, 
12. zwiększenie poziomu edukacji, 
13. wspieranie osób niepełnosprawnych pozbawionych możliwości samodzielnego 

funkcjonowania w społeczeństwie. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 


