
U c h w a ł a  Nr 125/XVIII/08
Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 14 sierpnia 2008r.

w sprawie wprowadzenia zmian w  Strategii Integracji  i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Chorzele na lata 2005 – 2010

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 17 czerwca 2008r. Dz. U. Nr 115,
poz. 728)

Na wniosek Burmistrza 

Rada Miejska w Chorzelach postanawia :

§ 1.

Wprowadzić zmiany do Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i  Gminy Chorzele na lata 2005 – 2010 przyjętej  Uchwałą  Nr 242/XXXI/2005
Rady Miejskiej  w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2005r.  -  w brzmieniu  stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chorzelach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

                                                                                               Wiceprzewodniczący
                                                                                               Rady Miejskiej

               
mgr inŜ. Kazimierz Orłowski



                                                        Załącznik do Uchwały Nr 125/XVIII/08
                                                                                  Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 14 sierpnia 2008r.

ZMIANY DO STRATEGII   INTEGRCJI  I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH  MIASTA I GMINY CHORZELE NA LATA  2005 – 2010

1. Wprowadzenie

Ustawa o pomocy społecznej obliguje gminy do opracowania Strategii Integracji i
Rozwiązywania  Problemów Społecznych, która w środowisku lokalnym powinna
obejmować takie obszary jak :
- ochrona zdrowia,
- edukacja społeczna,
- pomoc społeczna w tym polityka prorodzinna oraz jakość zamieszkiwania,
- rozwiązywanie problemów  alkoholowych i narkomanii.

Strategia jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego, jest instrumentem
pozwalającym na podejmowanie decyzji zarówno w najbliŜszym okresie jak i w odległej
perspektywie. Jako element Ŝywy strategia podlega ciągłym zmianom, pojawiają się
nowe- waŜne cele a część przedstawionych w dokumencie straci swoją aktualność.

Rada  Miejska  w  Chorzelach   w  dniu  29  grudnia  2005r   przyjęła  Uchwałę  nr
242/XXXI/2005w sprawie  przyjęcia   Strategii  Integracji  i  Rozwiązywania  Problemów
Społecznych Miasta i Gminy Chorzele.  Wprowadzony w/w uchwałą program ma istotne
znaczenie dla zapewnienia  bezpieczeństwa społecznego mieszkańców naszej  gminy w
szczególności  grup  zagroŜonych  wykluczeniem  społecznym.  Cele  strategii  zawarte  w
dokumencie zmierzają do stworzenia warunków do integracji  społecznej poprawiającej
jakość Ŝycia wszystkich tych grup we wszystkich obszarach Ŝycia społecznego.  Do dnia
dzisiejszego część celów   wyszczególnionych w tym dokumencie została zrealizowana.
Od  czasu  kiedy  Polska  stała  się  członkiem  Unii  Europejskiej  otrzymaliśmy  szansę
uczestniczenia  w  zintegrowanej  gospodarce  i  finansach  zjednoczonej  Europy.
Społeczeństwo naszego miasta i  gminy  stało się  częścią   europejskiego rynku pracy,
moŜemy korzystać  z wolnego przepływu  osób, usług i kapitału. MoŜemy korzystać  z
dobrodziejstw  oddziaływania  funduszy  pomocowych,  z  nowoczesnych  rozwiązań
technologicznych i organizacyjnych.
Przeprowadzony monitoring Strategii wskazał na konieczność wprowadzenia zmian. 

Zakres proponowanych zmian merytorycznych dotyczy :
1.Uaktualnienia danych miasta i gminy Chorzele
2.Uaktualnienia celów strategii 
3.Terminów realizacji celów 



I . Podstawowe dane gminy i miasta Chorzele

1. Powierzchnia – 37.153 ha w tym :

UŜytki rolne – 19.340 ha w tym :
Grunty orne – 8.983 ha
UŜytki zielone 10.544 ha

2. Ludność -   10 738 osób
w tym w mieście – 2 948 osób
i na wsi  - 7 790 osób

2. Stan bezrobocia na dzień  31.12.2007r
Ogółem ilość osób – 569
w tym kobiety – 307
męŜczyźni - 262

3. Liczba podmiotów gospodarczych  w mieście i gminie Chorzele  - 43

4. Oświata 
- szkoła podstawowa – 9
- gimnazjum – 4
-  przedszkole – 1
- zespół szkół ponadgimnazjalnych -1

5. SłuŜba zdrowia
- ośrodek  zdrowia – 2
- lekarz rodzinny – 4
- lekarz stomatolog – 1
- pielęgniarki – 7
- apteka – 4



II. Pozycja strategiczna 

Gmina  ma  ograniczony  wpływ  na  kształtowanie   się  procesów  społeczno-prawnych
będących w jej otoczeniu. MoŜe jednak w sposób aktywny wykorzystywać  szanse oraz
unikać zagroŜeń płynących z otoczenia.
Ocena  potencjału  w aspekcie  mocnych  i  słabych  stron  pozwala  na określenie  siły  i
słabości gminy w zakresie analizowania sfer społecznych. 

Kwestia osób bezrobotnych

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
-organizacja róŜnych
form przekwalifikowania
dla osób bezrobotnych,
- mobilizowanie osób
bezrobotnych do
aktywnego poszukiwania
pracy

- niski poziom motywacji do aktywizacji
długotrwale bezrobotnych ,
- niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych,
- brak organizacji pozarządowych zajmujących się
kwestią bezrobocia
-  brak   motywacji  osób  bezrobotnych  do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- słaby dostęp do edukacji multimedialnej,
- słabo rozwinięta pomoc psychologiczna dla osób
długotrwale bezrobotnych

SZANSE ZAGROśENIA
-promocja
przedsiębiorczości,
samorealizacji
- wspieranie aktywności
osób bezrobotnych i
poszukujących pracy
-kształtowanie aktywnej
postawy w poszukiwaniu
pracy
- rozwijanie systemu
informacji o
moŜliwościach
podnoszenia kwalifikacji,
usługach oraz
instrumentach rynku
pracy

- wzrastające długotrwałe bezrobocie powoduje
zjawisko dziedziczenia bezrobocia,
-brak lokalnych i regionalnych programów 
skierowanych do osób bezrobotnych
- zjawisko nielegalnego zatrudnienia



Kwestia osób bezdomnych

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
-  moŜliwość  precyzyjnego  określenia  liczby
bezdomnych
-  bezdomni  informowani  są  o   swoich  prawach  i
moŜliwościach pomocy
- kadra pomocy społecznej ma moŜliwość korzystania
ze szkoleń odnośnie problemu bezdomności

-  brak  organizacji  pozarządowych  niosących  pomoc
bezdomnym
- brak struktury stacjonarnej dla osób bezdomnych

SZANSE ZAGROśENIA
-  dostępność  programów  rządowych  na  rzecz osób
bezdomnych

-  brak  programów  na  terenie  gminy  na  rzecz  osób
bezdomnych

Kwestia osób uzaleŜnionych

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
-  działalność  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych :
 kontrola  sklepów,  rozpatrywanie  wniosków  i
kierowanie na leczenie

- mała skuteczność terapii
-  niska  świadomość  i  brak  samokrytyki  wśród
uzaleŜnionych
-  brak  wsparcia  moralnego  ze  strony  rodziny  i
najbliŜszego otoczenia
-długa procedura kierowania osób na leczenie

SZANSE ZAGROśENIA
- rozwinięcie działalności świetlic
socjoterapeutycznych
-  prowadzenie kampanii informacyjnych
rozwijających świadomość społeczną odnośnie
uzaleŜnień
- współpraca z organizacjami pozarządowymi

- rozpad rodziny
-utrata pracy
- utrata zdrowia
- wypadki losowe
- niestabilne prawo

Rozwój kadr i słuŜb pomocowych

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
- dobra znajomość  środowiska
-  dobra  współpraca  ze  Szkołą,  Policją,  Kuratorami
Sądowymi

- ograniczone środki finansowe
-  ograniczenie  funkcjonowania  ośrodka-  przepisy
ustawy
- duŜo dokumentacji a za mało czasu na pracę socjalną
- brak stabilnej polityki prorodzinnej
- ubóstwo społeczeństwa

SZANSE ZAGROśENIA

- tworzenie nowych miejsc pracy, pomoc finansowa w
funkcjonowaniu nowych miejsc pracy
- współpraca z organizacjami pozarządowymi

- wzrost  dysfunkcji w rodzinach 
- uboŜenie społeczeństwa



Kwestie dzieci , młodzieŜy, rodziny

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
-  wychowanie  dzieci  wiejskich  przez  pracę
(zapewnienie wolnego czasu)
- współpraca z rodzicami
- zatrudnienie pedagoga szkolnego
- moŜliwość  szybkiego kontaktu na linii  nauczyciel-
rodzic
- 

- brak wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
- luki edukacyjne rodziców w sprawach
wychowawczych
- słaby dostęp do specjalistów np. logopeda, psycholog

SZANSE ZAGROśENIA
-  organizowanie  medialnych  akcji  edukacyjnych  na
temat roli rodziców w wychowaniu dziecka
- tworzenie kół zainteresowań
-   organizacja  czasu  wolnego  dzieci  w  świetlicach
wiejskich

-  małe  zainteresowanie  rodziców  jak  ich  dziecko
spędza czas wolny
- za mało czasu szkoły przeznaczają na edukację o
zagroŜeniach i skutkach uzaleŜnień od alkoholu,
narkotyków
- spoŜywanie przez nieletnich alkoholu i palenie
papierosów
- narastająca agresja wśród nieletnich

Kwestia ludzi starych i niepełnosprawnych

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
-  duŜa dostępność usług opiekuńczych
-  system  pomocy  w  zaspokajaniu  podstawowych
potrzeb
- zapewnienie opieki medycznej 

- brak oferty spędzania wolnego czasu
- brak istnienia placówek opieki
- brak miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

SZANSE ZAGROśENIA
- stworzenie ludziom starszym i niepełnosprawnym
moŜliwości i warunków do udziału  w Ŝyciu
społecznym
- zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym
bezpłatnego dostępu do ofert kulturalnych i
sportowych

- zagroŜenie wykluczeniem społecznym
-   poczucie  marginalizacji  wśród  osób  starych  i
niepełnosprawnych 



III. Cele strategiczne

1. Cel  strategiczny  :  Budowa  systemu  wsparcia  osób  bezrobotnych  w  konsekwencji
ubogich, bezdomnych i naraŜonych na wykluczenie społeczne

Cele szczegółowe Kierunki działania Realizatorzy  i
podmioty
wspierające

Okres realizacji

1.Podniesienie  poziomu
aktywności  zawodowej
oraz  zdolności  do
zatrudnienia  osób
bezrobotnych  i  biernych
zawodowo
2.  Promocja zatrudnienia
oraz  aktywizacja
lokalnego rynku pracy

1. Podnoszenie  poziomu
zatrudnienia,  jakości  i
wydajności pracy
2.  Włączenie  do  rynku
pracy  osób
poszukujących  pracy  i
znajdujących  się  w
niekorzystnym połoŜeniu
3.Promocja  zatrudnienia
zgodnego z cyklem Ŝycia
człowieka
4.  Pomoc  osobom
bezrobotnym  w
uzyskaniu  wiedzy  i
umiejętności potrzebnych
do  aktywnego
poszukiwania pracy.
5.  Kształtowanie
aktywnej  postawy  w
poszukiwaniu pracy

PUP  w  Przasnyszu,
Urząd  Gminy  w
Chorzelach,  Ośrodek
Pomocy  Społecznej  w
Chorzelach,  Powiatowe
Centrum  Pomocy
Rodzinie w Przasnyszu 

Praca ciągła



2. Cel strategiczny : Budowa zintegrowanego systemu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej.

Cele szczegółowe Kierunki działania Realizatorzy
i podmioty

wspierające 

Okres realizacji

1.  wspomaganie
rodziców  w  pełnieniu
funkcji  opiekuńczych  i
wychowawczych
2.stworzenie  systemu
wczesnego  wykrywania
dysfunkcji  związanych  z
opieką  i  wychowaniem
dzieci 
3.  skoordynowanie
pomocy  materialnej  i
poradniczej
4. Prowadzenie kampanii
informacyjnych
rozwijających
świadomość  społeczną  o
zjawiskach  patologii
społecznej
5.  organizowanie  i
wspomaganie
róŜnorodnych  form
wymiany  doświadczeń
( spotkania, pogadanki)

1.stałe  doskonalenie
współpracy   pomiędzy
róŜnymi  instytucjami  i
organizacjami
zajmującymi  się  pracą  z
rodziną
2.  tworzenie  świetlic
środowiskowych
działających  w
poszczególnych
miejscowościach
oferujących  moŜliwość
konstruktywnego
spędzania czasu wolnego,
nabywanie  przez  dzieci
róŜnych  umiejętności
społecznych koniecznych
do  samodzielnego
funkcjonowania  w
dorosłym Ŝyciu
3.  Utworzenie  oferty
zajęć  sportowych,
turystycznych  i
rekreacyjnych  dla
wszystkich  grup
wiekowych  a  zwłaszcza
dla  osób  zagroŜonych
wykluczeniem
społecznym.
4.  Profilaktyczne
działania warsztatowe

PCPR , OPS, Szkoła,
Policja,  Urząd  Miasta  i
Gminy 

Praca ciągła



3.Cel strategiczny : Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych zapewniającego im właściwą opiekę

Cele szczegółowe Kierunki działania Realizatorzy
i podmioty
wspierające

Okres realizacji

1.  opracowanie  systemu
działań  chroniących
osoby starsze  i
niepełnosprawne    przed
przemocą

zorganizowanie  działań
zapewniających
bezpieczeństwo i ochronę
prawną  osobom starszym
i niepełnosprawnym

OPS, policja Praca ciągła

4.  Cel  strategiczny  :  Budowa  zintegrowanego  systemu profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów uzaleŜnień na terenie gminy

Cele szczegółowe Kierunki działania Realizatorzy
i podmioty
wspierające

Okres realizacji

1.  Promocja  zdrowego
trybu Ŝycia 
2.  aktywizacja
zawodowa  osób  po
terapii uzaleŜnień

1.  stworzenie  systemu
współpracy  między
placówkami zajmującymi
się  pomocą  osobom
uzaleŜnionym  i  ich
rodzinom
2.  Stworzenie  punktów
konsultacyjnych
oferujących  wsparcie
osobom uzaleŜnionym

OPS,  szkoła,  Urząd
Miasta i Gminy

Praca ciągła

5. Cel strategiczny : Inicjowanie oraz stwarzanie korzystnego klimatu do powoływania
nowych organizacji pozarządowych na terenie gminy.

Cele szczegółowe Kierunki działania Realizatorzy
i podmioty
wspierające

Okres realizacji

1. stwarzanie
korzystnych warunków
dla rozwoju działalności
wolontariatu na terenie
gminy

1. Promocja idei
wolontariatu – pogadanki
, spotkania

OPS,  szkoła,  Urząd
Miasta i Gminy

Praca ciągła

                                                                                                 Wiceprzewodniczący
                                                                                                  Rady Miejskiej

mgr inŜ. Kazimierz Orłowski


