
UCHWAŁA NR LIII/400/14
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych Miasta Nowa Sól na lata 2014 – 
2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 
594 t.j. ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 
182 t.j. ze zm.) Rada Miejska w Nowej Soli uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020, która stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIV/270/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 marca 2009r. w sprawie 
ustalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowa Sól na lata 2009 - 2013 ”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podano ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Nowej Soli i w BIP. 
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Wstęp 
 
 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku wprowadziła zapis 
o potrzebie opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, której 
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W strategii znajduje się 
diagnoza sytuacji społecznej, prognoza zmian, określenie celów strategicznych 
projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej 
ram finansowych oraz wskaźników realizacji działań. 
 Przyjęcie strategii stanowić będzie podstawę do podejmowania działań 
zmierzających do stworzenia nowoczesnych form rozwiązywania problemów społecznych 
na terenie miasta oraz pozwoli zintegrować działania wszelkich instytucji, organizacji 
pozarządowych, stowarzyszeń, które funkcjonują na terenie gminy. 
 Opracowując strategię odnoszono się do kierunku polityki społecznej w Polsce, której 
model w ostatnich latach ulega przekształceniu. Następuje odejście od modelu 
opiekuńczego pomocy społecznej, którego zasadniczym celem było udzielanie wsparcia 
materialnego. Osłabiał on, bowiem indywidualną aktywność człowieka i uzależniał go od 
pomocy instytucji. 

W chwili obecnej najważniejsze jest tworzenie systemu motywującego do pracy 
i wzmacnianie aktywnych postaw. Pomoc społeczna kładzie nacisk na wspieranie osób 
i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one same w stanie 
pokonać. 
 W opracowanej strategii sprecyzowano najważniejsze problemy naszego miasta. Ich 
zdiagnozowanie i prognozowane działania mają na celu motywowanie władz oraz 
mieszkańców do współpracy w  kierunku ich rozwiązania. 
 Przyjęcie do realizacji opracowanej Strategii umożliwi budowanie zintegrowanego 
systemu pomocy społecznej w Nowej Soli. Ponadto przyjęcie tego dokumentu do realizacji 
stworzy szansę na pozyskanie środków finansowych z innych źródeł, szczególnie 
funduszy Unii Europejskiej. 
 
 
Podstawa prawna 

Przedłożona strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Nowej Soli 
określa cele oraz działania, które pozostają w zgodzie z przyjętymi kierunkami rozwoju 
miasta, zawartymi w  Strategii Rozwoju Miasta Nowej Soli w Uchwale nr XI/99/99 Rady 
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 09.07.1999 roku. 

Podstawę prawną opracowania niniejszego dokumentu stanowi artykuł 17 Ustawy o 
pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity z 2013 Dz. U. poz. 182 ze 
zm.), który określa zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. Należy do nich 
min. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka. 

Na strukturę i budowę strategii rozwiązywania problemów społecznych mają wpływ 
także inne akty prawne oraz dokumenty strategiczne z zakresu polityki społecznej, są to: 
♦ ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z 
późn. zm.), 
♦ ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z ze. zm.), 
♦ ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( 
tekst jednolity z 2013 Dz.U. poz. 135 ze zm.), 
♦ ustawa z dnia 27 czerwca 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (t.j. Dz.U.  2008r., nr 164, poz.1027) 
♦ ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 674), 
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♦ ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1356), 
♦ ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. zz 2012r., poz. 
124 ze zm.), 
♦ ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 
180 poz. 1493 ze zm.) 
♦ ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( t.j. z 2011 Dz. U. Nr 
231, poz. 1375), 
♦ ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844), 
♦ ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. 
Dz. U. z 2010r., poz.1536), 
♦ ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r. 
poz.1456). 

 
Niniejsza strategia jest spójna także z dokumentami strategicznymi na poziomie 

gminnym między innymi z: 
-   Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   
     (uchwalanym corocznie) 
-   Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2016 
-   Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar  
     Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2016 
-   Programem Współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i  
     innymi podmiotami (uchwalanym corocznie) 
-   Programem Wspierania Rodziny w mieście Nowa Sól na lata 2014-2016 

 
       Do sporządzania dokumentu został powołany zespół ds. opracowania Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowa Sól na lata 2014 – 2020 
(Zarządzenie Prezydenta miasta Nowa Sól nr 0050.1.0143.2013 z dnia 3 lipca 2013r.) w 
skład, którego wchodzą: 

 
1. Marek Kotarba         -  Przewodniczący Zespołu 
                Naczelnik wydziału Społeczno Administracyjnego  
                       Urzędu Miejskiego w Nowej Soli 
 

2. Gabriela Juncewicz   -  Sekretarz Zespołu  
                Inspektor wydziału Społeczno Administracyjnego  
                        Urzędu Miejskiego w Nowej Soli 
 

3. Grażyna Wlazły         -  Członek Zespołu 
                Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy   
                          Społecznej w Nowej Soli. 

 

4. Jolanta Kabzińska    - Członek Zespołu   
                 Pełnomocnik ds. Społecznych w Urzędzie Miejskim 
              w Nowej Soli   

 

5. Paweł Graf         - Członek Zespołu 
              Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej w Miejskim  
              Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli 

 

6. Władysław Ziemianek  -   Członek Zespołu 
                   Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów  
                   Alkoholowych i Narkomanii 

 

Id: 0C7BF5B1-84D5-4473-BB53-E8E2199316B4. Podpisany Strona 5



 

5 

 

Niniejszą strategię opracowano w oparciu o diagnozę lokalną sporządzoną na 
podstawie danych z instytucji i organizacji społecznych na terenie miasta Nowa Sól, którzy 
jednocześnie są realizatorami niniejszej strategii, między innymi: 

 Gmina Nowa Sól - Miasto 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Zespół Interdyscyplinarny 

 Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Środowiskowy Dom Samopomocy 

 Noclegownia  

 Powiatowy Urząd Pracy 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 Powiatowy Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 

 Komenda Powiatowa Policji 

 Komenda Straży Miejskiej 

 Izba Wytrzeźwień w Głogowie 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 Wielospecjalistyczny Szpital NZOZ w Nowej Soli 

 Sąd Rejonowy w Nowej Soli 

 Poradnia Uzależnień w Nowej Soli 

 Nowosolska Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowej Soli  

 Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna Stowarzyszenia Monar 

 Organizacji pozarządowych takich jak: Towarzystwo im. Brata Alberta, Polski 
Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Parafialne Zespoły Caritas, 
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż, nie będę sam” i inne. 

 
 

Strategia adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie 
miasta Nowa Sól, którzy potrzebują pomocy, przeżywają trudności opiekuńczo-
wychowawcze. Szczególnej uwagi wymagają rodziny zagrożone uzależnieniami, 
przemocą, bezrobociem, chorobą lub wykluczeniem społecznym.  

Strategia jest dokumentem, który uświadamia społeczności lokalnej skalę zjawisk i 
problemów społecznych oraz wychodzi naprzeciw jej potrzebom, natomiast dla samorządu 
stanowi kompleksowy i uporządkowany zbiór celów, działań i metod ukierunkowanych na 
wprowadzenie skutecznych rozwiązań w obszarze wykluczenia społecznego. 
 
 
 

Część I.   Diagnoza 
 
 
Rozdział I.  Charakterystyka miasta. 
 
 
1. Położenie miasta 
 

Nowa Sól jest położona w południowo – wschodniej części województwa lubuskiego 
i zajmuje powierzchnię 21,56 km2, co stanowi prawie 3% powierzchni powiatu 
nowosolskiego. Nowa Sól jest trzecim, co do wielkości miastem w województwie lubuskim, 
tworząc z Zieloną Górą i Sulechowem Lubuskie Trójmiasto. Miasto ma korzystne 
położenie w regionie, na co wpływ ma bliskość granicy z Niemcami oraz przebiegające 
przez Nową Sól ważne szlaki transportowe: drogowe, kolejowe oraz wodne. 

Nowa Sól położona jest na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 3 (S3) z drogami 
wojewódzkimi nr 292, 297 i 315. Przez miasto przebiega 5 dróg wojewódzkich, 58 dróg 
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powiatowych i 177 dróg gminnych. Miasto położone nad drugą, co do wielkości rzeką w 
Polsce – Odrą. Obecnie rzeka jest wykorzystywana głównie do celów turystycznych. Wraz 
z Sulechowem i Bytomiem Odrzańskim Nowa Sól zawarły porozumienie w sprawie 
wspólnej realizacji przedsięwzięcia budowy przystani turystycznych na Odrze m.in. w 
miejscowości Nowa Sól. I tak w kanale portowym miasta znajdują się przystań dla statków 
pasażerskich, przystań dla małych jednostek turystycznych i rekreacyjnych oraz kładka dla 
ruchu pieszego nad kanałem portowym. 
 
                
2. Demografia 
 
  Na koniec 2012 roku miasto Nowa Sól liczyło 39356 osób, w tym 18598 mężczyzn 
oraz 20758 kobiet, które stanowią 52,7% ludności miejskiej. Wskaźnik gęstości 
zaludnienia wynosi 1825 osoby na 1 km2. 
 
Tabela 1. Liczba mieszkańców Nowej Soli w latach 2009 – 2012. 
 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 

Mieszkańcy Nowej Soli -  ogółem 40263 40095 39716 39356 

    w tym : kobiety 21249 21163 20989 20758 

                 mężczyźni 19014 18932 18727 18598 

Osoby w wieku:  przedprodukcyjnym 7084 7069 6981 6873 

                           produkcyjnym 26216 25928 25369 24825 

                           poprodukcyjnym 6963 7098 7366 7658 

 

/ Dane źródłowe: UM Nowa Sól /      

 
             

Dynamiczny rozwój Nowej Soli nastąpił w XIX wieku dzięki przemysłowi. Powstały 
między innymi takie zakłady jak: fabryka nici, dwie huty żelaza, fabryka kleju, stocznia 
rzeczna z portem. Spowodowało to wzrost liczby mieszkańców, ożywiło się życie 
polityczne, kulturalne, sportowe i oświatowe. 

Niestety w XX wieku, w latach 80 i 90-tych upadający przemysł pociągnął za sobą 
kłopoty natury gospodarczej i społecznej. W krótkim czasie znaczna część mieszkańców 
miasta straciła pracę i stała się beneficjentami pomocy społecznej. 
 Punktem zwrotnym w gospodarczym odradzaniu się miasta było powołanie w 2002 
roku Nowosolskiej Filii Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po 
uzbrojeniu terenów Strefy powstało tam już kilka dużych zakładów pracy, a kolejne są w 
planach. W mieście dynamicznie zaczął rozwijać się handel i usługi, powstają nowe 
zakłady, hurtownie i sklepy. Rozwija się sektor małych i średnich firm. Od kilku lat Nową 
Solą zainteresowane są sieci dyskontowe i hipermarkety chcące ulokować swe punkty w 
mieście. Obecnie z wielkopowierzchniowych obiektów istnieją już tutaj sklepy Biedronka, 
Intermarche, Kaufland, Carrefour. Obecnie Nowa Sól jest jednym z większych ośrodków 
przemysłowych na zachodzie Polski. Istnieje tutaj wiele przedsiębiorstw, które działają w 
branży budowlanej, metalowej, maszynowej, elektrotechnicznej, spożywczej, 
motoryzacyjnej i elektronicznej. W mieście rozwija się handel, usługi, powstają nowe 
składy, hurtownie, sklepy.  

Kolejnym ważnym aspektem miasta jest edukacja.  Na terenie Nowej Soli 
instytucjonalną opiekę nad małymi dziećmi zapewnia 1 Żłobek Miejski i 9 publicznych 
przedszkoli, do których łącznie uczęszcza w 2013 roku 1118 dzieci. W mieście działa 
również 6 publicznych szkół podstawowych, 3 publiczne gimnazja oraz Zespół Szkół 
Katolickich. Łącznie wychowaniem szkolnym objętych jest 3269 uczniów. W publicznych 
szkołach i Środowiskowym Hufcu Pracy działają również świetlice opiekuńczo - 
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wychowawcze z elementami programu socjoterapii obejmujące opieką 126 dzieci. Na 
terenie miasta działa także 8 świetlic środowiskowych prowadzonych przez organizacje 
pozarządowe i Nowosolską Spółdzielnię Mieszkaniową, do których uczęszcza około 136 
dzieci.   
  W Nowej Soli jest dobrze rozwinięta sieć kształcenia profilowanego i zawodowego. 
Młodzież ma do dyspozycji szkoły o różnych profilach i zawodach w tym: Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, 3 Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych oraz 
Liceum Ogólnokształcące. W 2013r. objętych edukacją w tych szkołach jest 2065 
młodzieży. 

Na terenie miasta działa również 38 podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
oraz świadczeń medycznych m.in.: 
 - 1   szpital, 
 - 8  zespołów lekarza rodzinnego, 
 - 10 podmiotów leczniczych udzielających świadczeń specjalistycznych 
 - 2 podmioty lecznicze udzielające świadczenia z zakresu psychiatrii 
 - 7 podmiotów udzielających świadczeń w zakresie stomatologii 
 - 1 ośrodek rehabilitacji.   
 

 
Rozdział II.  Diagnoza problemów społecznych. 
 
 Transformacje społeczno – gospodarcze, jakie dokonały się w Nowej Soli wywołały 
liczne problemy. Zmusiły część mieszkańców miasta do szukania różnych form pomocy w 
tym i korzystania z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz instytucji zajmującymi się udzielaniem pomocy na terenie 
miasta 
 Wśród powodów przyznania pomocy społecznej osobom i rodzinom wyróżnić należy 
w szczególności: 

- ubóstwo  
- bezdomność 
- bezrobocie 
- niepełnosprawność 
- długotrwałą chorobę 
- bezradność w sprawach opiekuńczych 
- alkoholizm 
- narkomanię 
- trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego 

  
Przedstawiona poniżej tabela 2, ukazuje szczegółowe powody przyznawania pomocy 
społecznej osobom i rodzinom w latach 2009 - 2012. 
 
Tabela 2. Powody udzielenia pomocy w latach 2009 - 2012. 
 

Powód trudnej sytuacji 
Liczba rodzin 

2009 2010 2011 2012 

Ubóstwo 771 1 048 891 979 

Sieroctwo 4 1 - 1 

Bezdomność 35 72 62 67 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 38 94 79 94 

        w tym :    wielodzietność 21 64 57 72 

Bezrobocie 593 732 607 637 
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Niepełnosprawność 508 663 611 657 

Długotrwała lub ciężka choroba 384 513 483 563 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem  

179 221 202 226 

          w tym :    rodziny niepełne 141 176 173 180 

Rodziny wielodzietne 56 59 41 62 

Przemoc w rodzinie 12 17 13 22 

Alkoholizm  98 122 116 101 

Narkomania 8 10 7 5 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego  

25 31 20 34 

Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży 
opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze  

- 1 - - 

Zdarzenie losowe 3 9 2 2 

Sytuacja kryzysowa - 3 - 8 

Klęska życiowa lub ekologiczna - 7 - - 

 
      / Dane źródłowe: MOPS w Nowej Soli /      

 
 
1. Ubóstwo  
 

Ubóstwo określane jest, jako stan, w którym jednostce czy grupie społecznej brakuje 
środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb uznawanych, jako niezbędne. Poza 
wyżywieniem dotyczy to takich potrzeb jak: ubranie, mieszkanie, leczenie, uzyskanie 
wykształcenia. Ubóstwo może mieć wiele przyczyn. Może być wywołane bezrobociem, 
niepełnosprawnością, ale też i biernością życiową i brakiem odpowiedzialności za siebie i 
własną rodzinę. Jest głównym powodem przyznawania pomocy przez nowosolski MOPS. 
 
 
2. Bezrobocie 
 
Bezrobocie polega na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i zgłaszających gotowość do 
jej podjęcia nie znajduje żadnego zatrudnienia, a co za tym idzie, nie uzyskuje środków do 
życia. Straty i skutki społeczne, jakie powoduje bezrobocie są trudne do oszacowania. 
Pojawia się na niepokojącą skalę degradacja dużych grup społecznych i to nie tylko 
bezrobotnych, ale także i ich rodzin. 
 
Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia to: 

 pogorszenie sytuacji materialnej, aż do ubóstwa włącznie, 

 pogorszenie stanu zdrowia, 

 pogorszenie relacji między członkami rodziny, aż do rozkładu rodziny włącznie, 

 obniżenie poziomu umiejętności funkcjonowania w zorganizowanych formach życia 
społeczno-gospodarczego (brak wiary we własne siły, obniżona samoocena), 

 wzrost zachowań patologicznych (przestępczość, agresja, alkoholizm, narkomania). 
 
Po ubóstwie, bezrobocie jest następnym z powodów przyznawania pomocy 

społecznej przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej. Według danych z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Nowej Soli na koniec 2012 roku w mieście bez pracy pozostawało 2743 
osób, co stanowi 7% mieszkańców miasta, w tym w większości były to kobiety (53%). 
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Stopa bezrobocia w Nowej Soli utrzymuje się na poziomie 10%. Strukturę bezrobocia ze 
względu na wiek i wykształcenie przedstawiają poniższe tabele 3, 4 i 5. 
 
 
Wykres 1. Stopa bezrobocia w Nowej Soli w poszczególnych latach 
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 / Dane źródłowe: PUP w Nowej Soli /      

 
 
 
Tabela 3. Bezrobotni mieszkańcy miasta zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy  
                 w  Nowej Soli.   
 

LATA 
Ogółem 

bezrobotni 
Z prawem  do zasiłku Bez prawa do zasiłku Stopa bezrobocia 

(na poz. powiatu) 

Stan na dzień 
31.12.2012 r. 

2743 
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

24,9% 
334 303 964 1142 

      
      / Dane źródłowe: PUP w Nowej Soli /      

 
 
 
Tabela 4. Struktura wiekowa bezrobotnych. 

 

 
Lata 

Grupy  wiekowe  bezrobotnych  / lata / 

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 -  54 55  i  powyżej 

Stan na dzień 
31.12.2012 r. 

m k m k m k m k m k 

195 222 334 494 229 306 294 282 246 141 

     
       / Dane źródłowe: PUP w Nowej Soli /        m -  mężczyzna k  -  kobieta 

 
 
Tabela 5. Struktura bezrobotnych według wykształcenia. 
 

Lata Wyższe 
Policealne śr. 

zawodowe 
Średnie 

ogólnokszt. 
Zasadnicze 
zawodowe 

Gimnazjalne i 
poniżej 

Id: 0C7BF5B1-84D5-4473-BB53-E8E2199316B4. Podpisany Strona 10



 

10 

 

ogółem k ogółem k ogółem k ogółem k ogółem k 

Stan na dzień 
31.12.2012 r. 

271 177 636 390 285 196 780 336 771 346 

    
   / Dane źródłowe: PUP w Nowej Soli /      k – w tym kobiety 

 
 
 

3. Niepełnosprawność i długotrwała choroba 
 

            Mówiąc o osobach niepełnosprawnych mamy na myśli osoby posiadające stopień 
niepełnosprawności orzeczony przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, komisję 
Lekarska przy ZUS, KRUS, jak również osoby z dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi i 
umysłowymi. Za niepełnosprawne należy uznać osoby, których stan fizyczny, psychiczny 
lub umysłowy powoduje trwałe lub okresowe utrudnienia, ograniczenia bądź uniemożliwia 
pełnienie ról i zadań społecznych na poziomie powszechnie przyjętych kryteriów. 
 Problemy osób niepełnosprawnych są złożone i koncentrują się głównie wokół: 

 dostępu do powszechnych świadczeń zdrowotnych i rehabilitacji, 
 dostosowania dla ich potrzeb infrastruktury, 
 dostępu do szkolnictwa, 
 dostępu do rynku pracy. 

 
Według informacji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej 
Soli, liczbę wydanych orzeczeń przedstawia tabela 6.  
 
 

Tabela 6. Liczba wydanych orzeczeń w Gminie Nowa Sól – Miasto. 
 

Rodzaj wydanej decyzji 2009* 2010* 2011** 2012** 

Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności 
dla osób poniżej 16 roku życia 251 235 158 194 

Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności 
dla osób powyżej 16 roku życia 1748 1656 508 568 

Ogółem: 1999 1891 656 762 

 

*  Liczba wydanych decyzji ogółem ( o zaliczeniu, nie zaliczeniu, odmowie wydania) 

** Liczba wydawanych decyzji o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, liczba de facto niepełnosprawnych.  

 

 
Zaawansowaną formą przygotowania do samodzielnego życia oraz pełnienie 

odpowiednich do możliwości psychofizycznych ról społecznych, w tym przygotowania do 
pracy, są warsztaty terapii zajęciowej. W Nowej Soli od 2006 roku działają Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, którego celem jest pełna rehabilitacja dorosłych osób intelektualnie 
niesprawnych w sferze ich rozwoju osobistego (niezależności, autonomii, tożsamości) oraz 
rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych. 

Ponadto dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi od 1998 roku funkcjonuje 
Środowiskowy Dom Samopomocy. ŚDS przygotowany jest do przyjęcia 30 osób i 
przebywa w nim obecnie maksymalna liczba osób. Działalność placówki nastawiona jest 
na poprawę funkcjonowania podopiecznego w różnych sferach życia. Celem prowadzonej 
rehabilitacji jest przystosowanie chorego do samodzielnego funkcjonowania, egzystowania 
w środowisku rodzinnym, społecznym. 
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Dzieciom i młodzieży, która ma ustaloną niepełnosprawność, stworzono warunki do 
nauki w klasach integracyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznym 
Gimnazjum Nr 2, jak również w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowej 
Soli. 

Mające swoją siedzibę w mieście Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspiera w 
ramach swoich zadań osoby niepełnosprawne, w dofinansowaniu do turnusów 
rehabilitacyjnych, zakupów sprzętu rehabilitacyjnego, oprotezowania. PCPR prowadzi 
również Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. 

Problemem osób niepełnosprawnych, mimo istniejących wielu rodzajów wsparcia, 
jest zbyt mała ilość miejsc pracy dostosowana do ich potrzeb. Ciągle jeszcze 
niepełnosprawny mieszkaniec miasta napotyka zbyt wiele barier architektonicznych 
i komunikacyjnych.  
 
 

4. Bezdomność 
 

Bezdomność w ostatnich latach staje się problemem społecznym i z tego też 
powodu jest przedmiotem zainteresowania władz państwowych i samorządowych. 

Główne przyczyny bezdomności to : 
 patologie społeczne (alkoholizm, narkomania), 
 bezrobocie, 
 narastające ubóstwo, 
 dysfunkcyjność rodziny, 
 konflikty rodzinne, 
 niedostosowanie społeczne, 
 przyjęty styl życia. 

Pomoc państwa dla osób bezdomnych określona została w ustawie o pomocy 
społecznej z 12 marca 2004 roku. Osoba bezdomna może liczyć na pomoc w formie 
schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania i wykupu leków. 
 Pomocy w formie dożywiania, przy finansowym wsparciu nowosolskiego MOPS-u, 
udziela w mieście Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Natomiast problem 
noclegów rozwiązuje istniejąca od 1999 roku Noclegownia. 

Poza osobami, które przebywają w Noclegowni, część osób bezdomnych przebywa 
u swoich znajomych, w budynkach rotacyjnych lub innych pomieszczeniach. Ponieważ w 
ostatnich latach obserwuje się proces nieprzemyślanego wyzbywania się mieszkań przez 
mieszkańców, zachodzi pilna potrzeba takich rozwiązań jak: 
 - szeroka akcja informacyjna dotycząca zamian i wykupu mieszkań, 
 - wzmożona praca socjalna u osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 
. 
 
Tabela 7. Liczba osób przebywających w Noclegowni Gminy Nowa Sól – Miasto w latach 
                2009 –  2012 z podziałem na płeć. 
 
                          

                                Poszczególne lata 
Rodzaj sprawy 

2009 2010 2011 2012 

k m k m  k m  k  m 

Liczba osób przebywających w 
Noclegowni Miejskiej 

bd bd  bd bd 6 37 8 51 

Ogółem : 27 62 43 59 

 
    / Dane z MOPS Nowa Sól /   bd – brak danych  k – kobiety  m – mężczyźni  

 
5. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia     
    gospodarstwa domowego. 
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Znaczną część klientów pomocy społecznej stanowią rodziny z trudnościami opiekuńczo – 
wychowawczymi. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu dzieci łączy się 
z innymi dysfunkcjami takimi jak: 

 patologie społeczne (w szczególności alkoholizm, narkomania), 

 przemoc domowa, 

 zaburzenia równowagi sytemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, 

 problemy w spełnianiu ról rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych wyrażające     
      się między innymi w postaci niedojrzałości emocjonalnej, 

 niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

 problemy wychowawcze w środowisku rodzinnym, szkolnym ujawniające się w  
      postaci zachowań buntowniczych, agresywnych, łamanie przez dzieci i młodzież   
     przyjętych obyczajów, norm, wartości. 

 
Na poziomie gminy, bezpośrednią pracę z rodziną - niezależnie od pracowników 

socjalnych -podejmuje asystent rodziny. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do 
oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu 
w rodzinie. Elastyczny i nienormowany czas pracy asystenta służyć ma realnym 
potrzebom i rytmowi życia rodziny.  

Obecnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli zatrudnionych jest  
2 asystentów  rodziny, dla których MOPS Nowa Sól pozyskał dofinansowanie do kosztów 
zatrudnienia  w ramach  resortowego programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Asystenci rodziny, mają pod swoja opieką łącznie 41 rodzin. Z prowadzonej przez 
pracowników pracy socjalnej wynika, że wsparcia asystenta rodziny wymaga znacznie 
większa liczba rodzin. 
 
 
Tabela 8. Liczba osób korzystających z pomocy MOPS z powodu bezradności w latach  
                   2009- 2012. 
 
     

                                                                         Poszczególne lata 
Rodzaj sprawy 

2009 2010 2011 2012 

Bezradność w sprawach - ogółem 179 221 202 226 

        w tym:  Rodziny niepełne 141 176 173 180 

 

 
 

6. Uzależnienie od alkoholu 
 
Nadużywanie alkoholu jest przyczyną powstawania wielu problemów zdrowotnych i 

społecznych. Zjawisko to jest bardzo trudne, ponieważ nie dotyka tylko osoby 
nadużywającej alkoholu, ale dotyka całą rodzinę dezorganizując jej funkcjonowanie. 
Najważniejsze problemy wynikające z nadużywania alkoholu: 
 

 Szkody zdrowotne spowodowane szkodliwym i ryzykownym piciem alkoholu 
      przez dorosłe osoby.  

 Szkody zdrowotne i rozwojowe występujące u młodzieży spowodowane piciem 
alkoholu. 

 Skutki zdrowotne spowodowane uzależnieniem od alkoholu. 

 Zaburzenia zdrowotne i rozwojowe dzieci z rodzin alkoholowych. 

 Przestępstwa i wykroczenia spowodowane przez osoby nietrzeźwe, w szczególności 
przez nietrzeźwych kierowców. 
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 Przemoc domowa i inne szkody w rodzinie związane z problemem alkoholowym. 

 Szkody ekonomiczne związane z nadużywaniem alkoholu w sferze społecznej i 
rodzinnej. 

 
Według wskaźników przyjętych przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych można szacunkowo określić zakres problemów alkoholowych w 
naszym mieście: 

   osoby uzależnione od alkoholu stanowią przeciętnie od  2 %  dorosłej populacji, to jest    
      około – 650 osób, 

   osoby pijące szkodliwie stanowią przeciętnie od  5 - 7 %  dorosłej populacji, to jest od   
      1.624  do  2.274 osób, 

   osoby żyjące w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice) stanowią 
     przeciętnie około  4 %  populacji, to jest  około 1.574 osób, 

   dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików stanowią około 4% populacji, to jest  
      około 1.574 osoby, 

   około 18 % kobiet jest bitych, jest to 3.137  osoby. 
 
 
 

7.   Zachowania i czyny spowodowane pod wpływem alkoholu przez osoby 
dorosłe i młodzież 

         
      Spadek liczby osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w izbie wytrzeźwień w 2012r. 
spowodowany został zmianą izby wytrzeźwień na izbę w Głogowie oraz ograniczeniem 
liczby osób dowożonych do wytrzeźwienia do 250. Zaznaczyć należy, że w związku z tym 
ograniczeniem wzrosła liczba osób doprowadzonych do policyjnej izby zatrzymań oraz do 
miejsca zamieszkania. 
 
 
Wykres 2. Osoby zatrzymane na terenie miasta i doprowadzone do Izby Wytrzeźwień  
                 przez funkcjonariuszy Policji z KPP oraz Straż Miejską w Nowej Soli.  
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  * 2012 rok - liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w izbie wytrzeźwień w Głogowie 

 
Tabela 9. Powód zatrzymania i dowiezienia osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień.   
 

Wyszczególnienie Zatrzymani do wytrzeźwienia 

Id: 0C7BF5B1-84D5-4473-BB53-E8E2199316B4. Podpisany Strona 14



 

14 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

 Wykroczenia, kradzieże, włamania, napady, rozboje i     
 inne przestępstwa dokonane pod wpływem alkoholu. 

57 89 91 37 3 

 Awantury domowe – sprawcy przemocy domowej. 189 179 188 200 65 

 Awantury w miejscu publicznym oraz zakłócenie   
 porządku  publicznego. 

99 123 82 117 103 

 Osoby leżące w miejscu publicznym upojone   
 alkoholem oraz zachowania nieobyczajne. 

205 258 130 153 48 

 Stwarzał zagrożenie dla własnego życia lub zdrowia. 95 36 89 128 24 

 Prowadzenie pojazdów  pod wpływem alkoholu - 25 26 22 - 

    
       / Dane źródłowe: Izba Wytrzeźwień w Raculi i Głogowa /      

 
 
Tabela 10. Dane dotyczące wykroczeń popełnionych pod wpływem alkoholu przez  
                  mieszkańców miasta Nowa Sól. 
 

                             
Wykroczenia 

Lata 

2008 2009 2010 2011 2012 

Ogólna liczba wypadków drogowych 31 20 29 66 19 

Liczba wypadków drogowych spowodowanych przez 
kierowców i pieszych w stanie nietrzeźwym lub pod 
wpływem narkotyków. 

2 4 3 4 3 

Liczba interwencji Policji – ogółem. 8.770 4.973 5.418 4.346 9.690 

    w  tym:   w  miejscach  publicznych 963 512 735 307 8331 

                   w  miejscu  zamieszkania 959 185 281 220 1359 

Liczba osób doprowadzona do izby wytrzeźwień  698 710 576 646 213 

Liczba osób doprowadzona do policyjnej izby 
zatrzymań  

9 22 10 19 186 

Liczba osób doprowadzona do miejsca zamieszkania   167 6 13 31 153 

Liczba wniosków skierowanych do sądu za czyny 
związane  z  problemem  alkoholowym - ogółem.  

128 174 782 634 207 

    w tym: 

-  Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie    
   nietrzeźwym 

30 29 23 289 8 

-  Za prowadzenie innych pojazdów w stanie      
   nietrzeźwym 

26 13 8 285 4 

-  Nietrzeźwi  piesi ( art. 86 kw ) 2 2 1 5 - 

-  Wykonywanie czynności zawodowych w stanie   
   nietrzeźwym 

17 9 25 15 10 

-  Zakłócanie porządku i spokoju publicznego 10 77 12 13 13 

-  Za sprzedawanie lub podawanie napojów alkoholo-    
   wych w przypadkach kiedy jest to  zabronione  albo    
   bez wymaganego zezwolenia 

5 8 2 2 - 

-  Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 38 36 17 25 15 

Liczba nałożonych mandatów za spożywanie alkoholu 
lub usiłowanie spożywania alkoholu w miejscach 
niedozwolonych. 

bd bd bd bd 729 

 

    / Dane źródłowe: KPP w Nowej Soli /  

  
Wykres 3. Popełnione czyny karalne przez osoby nietrzeźwe, ujawnione na terenie miasta   
                  przez  funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 
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Naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

ujawnione przez Straż Miejską w Nowej Soli
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      / Dane źródłowe: KSM w Nowej Soli /  

   
 
 
8. Sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta. 
 
 
 Na terenie miasta w 2013 roku istnieją 123 punkty sprzedaży napojów 
alkoholowych, w tym  93 punkty przeznaczone do spożycia alkoholu poza miejscem 
sprzedaży oraz 29 punktów do spożywania w miejscu sprzedaży.  
 
 
 Wykres 4. Liczba punktów sprzedaż napojów alkoholowych oraz liczba mieszkańców 
przypadająca na jeden punkt sprzedaż napojów alkoholowych na  terenie miasta.   
 

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta 

Nowa Sól w poszczególnych latach
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      / Dane źródłowe: UM w Nowej Soli /  

 
 
 
Wykres 5. Poniesione wydatki na zakup napoi alkoholowych przez ludność miasta.   
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Roczne wydatki na zakup napoi alkoholowych poniesione przez mieszkańców 

miasta w poszczególnych latach
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            / Dane źródłowe: UM w Nowej Soli / 
 
 
Wykres 6. Poniesione wydatki na zakup napoi alkoholowych w przeliczeniu na jednego   
                 mieszkańca miasta w skali roku,      
 

Wydatki poniesione na alkohol w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca miasta Nowa Sól 
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     / Dane źródłowe: UM w Nowej Soli / 

  
 
  9. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych a młodzież. 
 
  Do szerokiej grupy innych niż alkohol i tytoń substancji psychoaktywnych należą 
takie substancje legalne jak leki przeciwbólowe i nasenne czy substancje wziewne, ( 
rozpuszczalniki chemiczne ) oraz szeroka gama substancji nielegalnych. Pod pojęciem 
substancji nielegalnych rozumiemy tu substancje, których produkcja i obrót nimi są 
czynami zabronionymi przez prawo zwane narkotykami. Z przeprowadzonych badań 
ankietowych wynika, że z różnego rodzaju nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi 
(narkotykami) w całym okresie życia miało kontakt 7,9% uczniów VI klas szkół 
podstawowych, 36,0% II klas szkół gimnazjalnych i 47,0% II klas szkół 
ponadgimnazjalnych. 
  Najbardziej rozpowszechnioną nielegalną substancją odurzającą wśród młodzieży 
jest marihuana i haszysz. Do doświadczeń z tymi substancjami przyznaje się 3,5% 
badanych ze szkół podstawowych, 19,3% uczniów szkół gimnazjalnych i aż co trzeci 
(33,1%) uczeń szkoły ponadgimnazjalnej. Jako powody używania substancji 
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psychoaktywnych badana młodzież najczęściej wymienia ciekawość (50,7%) oraz chęć 
poczucia się na „haju”.  
W dwóch poradniach uzależnień na terenie miasta w 2012 roku było  zarejestrowanych 91 
pacjentów  uzależnionych od substancji psychoaktywnych. 
 
 
 
 
 10. Przemoc w szkole i rodzinie 
 
 
 

a) Przemoc rówieśnicza 
 

  Zjawisko agresji i przemocy jest coraz bardziej widoczne w środowisku młodzieży 
szkolnej. Aby chronić dzieci i młodzież szkolną przed doświadczeniem agresji i przemocy 
powinniśmy posiadać niezbędną wiedzę do podejmowania skutecznych działań 
eliminujących zachowania agresywne i przemocowe w środowisku szkolnym. 
 
 

Wykres 7. Stosowanie przemocy przez młodzież szkolną na podstawie badań 
ankietowych przeprowadzonych w 2012 r. 
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Wykres 8. Sprawcy przemocy wobec badanych uczniów wg badań ankietowych 
przeprowadzonych w 2012 r. 
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b) Stosowanie przemocy w rodzinie 
 
       Zjawisko przemocy jest silnie powiązane z używaniem lub nadużywaniem alkoholu, 
badania wykazują, że 65 – 70% sprawców, stosując przemoc jest pod wpływem alkoholu.      
     Osoby doświadczające przemocy domowej często nie przyznają się do problemu, z 
jakim się borykają i nie zawsze zwracają się o pomoc. W 2012 roku w punkcie 
konsultacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie odnotowano 156 wizyt osób doznających 
przemocy. Funkcjonariusze policji podczas interwencji objęli procedurą „Niebieskiej Karty” 
164 rodzin co stanowi 20.49% ogólnej liczby interwencji domowych.  
 
 

Wykres 9. Sprawcy przemocy domowej i awantur w miejscach publicznych zatrzymani i      
                   dowiezieni do  wytrzeźwienia przez funkcjonariuszy KPP i Straży Miejskiej.           
   

Sprawcy przemocy domowej i awantur w miejscach publicznych 

dowiezieni do Izby Wytrzeźwień 
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      / Dane źródłowe: Izby Wytrzeźwień w Raculi i Głogowie / 

        
 
Wykres 10. Sprawy wniesione do Sądu za popełnione czyny karalne naruszające kodeks  
                   karny, dotyczące przemocy i znęcania się nad najbliższą lub inną osobą.       
  

Skazani przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli za popełnione czyny 

karalne w poszczególnych latach 
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         / Dane źródłowe: Sąd Rejonowy w Nowej Soli / 
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W mieście Nowa Sól funkcjonuje od października 2011r. Zespół Interdyscyplinarny 
z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli. Zespół ma za zadanie 
m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,  podejmowanie działań w środowisku 
zagrożonym przemocą w celu przeciwdziałania przemocy oraz inicjowanie interwencji w 
środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. 

      Zespół Interdyscyplinarny objął procedurą „Niebieska Karta”  w latach 2011 - 2013 
194 rodzin dotkniętych przemocą, skierował 83 wnioski wobec sprawców przemocy do 
prokuratury, sądu i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Działalność Zespołu 
Interdyscyplinarnego przedstawia tabela 13. 

 
 
Tabela 11. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego. 
 

Wyszczególnienie 
IV kwartał 

2011 
2012 

I półrocze 
2013 

Liczba założonych „Niebieskich Kart”, - ogółem: 20 126 53 

Liczba rodzin objętych pomocą   w ramach „Niebieskiej 
Karty” 

18 123 52 

Liczba skierowanych wniosków do organów – ogółem: 13 45 25 

w tym do:  Prokuratury Rejonowej 2 12 5 

                  Sądu Rodzinnego 2 11 3 

                  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol. 9 22 17 

Liczba spotkań grup roboczych 18 123 243 

Liczba zakończonych postępowań w ramach „Niebieskiej 
Karty” 

1 16 44 

 

         / Dane źródłowe: ZI w Nowej Soli / 

 
 
 
 
 
 
Rozdział III. Działania pomocowe w zakresie rozwiązywania problemów         
                     społecznych.  
 
 
 
 
 

1.  Pomoc udzielana osobom i rodzinom na terenie miasta 
 
 

           Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli jest jednostką organizacyjną 

realizującą zadania pomocy społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom  

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

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.  

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Pomoc społeczna podejmuje działania zmierzające do życiowego  

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  
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W roku 2012 pomocą społeczną objęto było 1 295 rodzin, w rodzinach tych było 2 755 

osób. Największą grupą świadczeniobiorców w MOPS w Nowej Soli są osoby  

prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe. W grupie rodzin dominują środowiska, 

które mają od 2 do 4 dzieci.  

 
 
Tabela 12. Rodziny objętych pomocą MOPS w 2012 roku. 
 

Wyszczególnienie Liczba rodzin 
Liczba osób 
w rodzinach 

1 Rodziny objęte pomocą MOPS - ogółem 1 295 2 755 

 

w tym :   o liczbie osób  1 699 699 

               o liczbie osób 2 do 4 471 1325 

               o liczbie osób 5 i więcej 125 731 

2 Dzieci w rodzinach objętych pomocą  - ogółem 499 1 830 

 

 w tym :  o liczbie dzieci 1 188 448 

               o liczbie dzieci od 2 do 4 281 1162 

               o liczbie dzieci od 5 do 7 i więcej 30 220 

3 Rodziny niepełne objęte pomocą -  ogółem  232 716 

 
 w tym :  o liczbie dzieci 1 100 203 

               o liczbie dzieci od 2 do 4 i więcej 132 513 

4 Rodziny emerytów i rencistów - ogółem 73 122 

 
 w tym :  o liczbie osób 1 45 45 

               o liczbie osób od 2 - 4  28 77 
 

          / Dane źródłowe: MOPS Nowa Sól / 

 

 
 

Tabela 13. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2012 roku. 
 

Wyszczególnienie Świadczenie  
Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i 
zadań własnych / bez względu na ich rodzaj. formę, 
liczbę oraz źródło finansowania / 

1951 1274 2725 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych 
bez względu na ich rodzaj. formę i liczbę 

7 7 7 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych 
bez względu na ich rodzaj. formę i liczbę 

1944 1267 2718 

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem - 1098 2388 

w tym : wyłącznie w postaci pracy socjalnej - 21 30 

 

         / Dane źródłowe: MOPS Nowa Sól / 
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Tabela 11. Rodziny korzystające z pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej  
                  w Nowej Soli w tym z problemem alkoholowym. 
 

Rodziny objęte pomocą przez MOPS w Nowej Soli 

w poszczególnych latach 
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      / Dane źródłowe: MOPS Nowa Sól / 

 
 
Wykres 12. Liczba osób w rodzinach objętych udzieloną pomocą przez Miejski Ośrodek  

  Pomocy Społecznej w Nowej Soli. 
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      / Dane źródłowe: MOPS Nowa Sól / 
 
Tabela 14. Udzielone świadczenie przez gminę w 2012 roku.  
 

Forma pomocy 

Liczba osób, 
przyznane 

decyzją 
świadczenie 

Liczba 
świad- 
czeń 

Kwota 
świadczeń 

w zł. 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Zasiłki stałe - ogółem 382 3 773 1 232 815 372 555 

w tym : przyznany dla osoby:  samotnie      
             gospodarującej 

282 2 829 1 055 675 282 282 

             pozostającej w rodzinie 100 944 177 140 90 273 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 
miejscu zamieszkania dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

7 3 703 51 842 7 7 

Razem : 389  1 284 657 379 562 

 

        / Dane źródłowe: MOPS w Nowej Soli / 
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Tabela 15. Udzielone świadczenia – Zadania własne gminy – 2012 rok. 
 

Forma pomocy 

Liczba 
osób, 

przyznane 
decyzją 

świadczeni
e 

 
Liczba 
świad- 
czeń 

 
Kwota 

świadcze
ń w zł. 

 
Liczba 
rodzin 

 
Liczba 
osób w 

rodzinach 

 Zasiłki okresowe - ogółem 407 1 467 338 884 407 1148 

 w tym :  środki własne - - - - - 

              długotrwałej choroby 19 56 11 815 19 39 

              bezrobocia 302 1180 281 027 302 850 

              niepełnosprawności 63 166 30 039 63 188 

 Schronienie 51 5749 111 013 51 51 

 Posiłek 820 
110  
910 

664 533 553 1 423 

 w tym :  dla dzieci 422 48 968 350 610 225 995 

 Usługi opiekuńcze - ogółem 80 32 674 457 436 80 84 

 w tym : sprawianie pogrzebu 8 8 21 343 8 8 

 Inne zasiłki celowe i naturze - ogółem  1 623 - 663 994 1 296 3 137 

 w tym:  zasiłki specjalne celowe 99 124 29 396 99 190 

 Interwencja kryzysowa  - - - 2 8 

 Praca socjalna  - - - 1098 2388 

Razem: 1562 - 2 257 203 895 2163 

 

        / Dane źródłowe: MOPS w Nowej Soli / 
 
 

Tabela 16. Odpłatność gminy za pobyt w domach pomocy społecznej  
 

Odpłatność gmin 
za pobyt w domach pomocy 

społecznej w latach 

Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 

świadczenie 
Kwota świadczeń w zł. 

2010 40 771 565 

2011 47 777 184 

2012 54 941596 

     

/ Dane źródłowe: MOPS w Nowej Soli / 

 
 
 
2.  Stypendia szkolne 
 
                 Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium 
szkolnego otrzymuje od 11 – 13% dzieci i młodzieży  uczącej się w nowosolskich szkołach 
mieszkającej na terenie Nowej Soli. 
Stypendia otrzymują uczniowie znajdujący się w trudniej sytuacji materialnej, wynikającej z 
niskich dochodów na osobę w rodzinie , a w szczególności gdy w rodzinie występuje : 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, 
lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 
Stypendium wypłacane jest na każde uczące się dziecko w rodzinie spełniającej wymogi.  
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Tabela 17. Stypendia  przyznane przez Gminę Nowa Sól – Miasto dla dzieci szkół       
                  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
 

Lata 

Liczba dzieci, 
 które 

otrzymały 
stypendium 

Liczba 
rodzin 

Środki 
wydane na 
stypendia 
szkolne 

w tym   Średnia 
kwota 

stypendium 
na 1 dziecko 

dotacji 
wojewódzkiej 

z budżetu 
miasta 

2010 595 340 404.217 404.217 - 679 

2011 492 277 483.162 386.530 96.632 982 

2012 628 331 405.461 324.369  81.092  674 
 

/ Dane źródłowe: UM w Nowej Soli / 

 
 

3.  Poradnictwo specjalistyczne 
 

  Ogółem na terenie Nowej Soli prowadzone są trzy punkty konsultacyjno - 
informacyjne finansowane z budżetu miasta w tym: 
- Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 
- Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin, 
- Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Przeciwdziałania Narkomanii. 

W punktach w określonych dniach i godzinach dyżury pełnią specjaliści z zakresu 
psychologii, pedagogiki, prawa oraz bezpieczeństwa i porządku, celem udzielania pomocy 
osobom doznającym przemocy  w rodzinie oraz osobom uzależnionym i współuzależnio-
nym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 
W punktach jest prowadzona indywidualna i grupowa specjalistyczna pomoc w ramach 
grupy wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy, programu korekcyjno – edukacyjny 
dla sprawców przemocy oraz psychoterapii grupowej dla osób uzależnionych i ich rodzin.  
             

Tabela 18. Wizyty osób korzystających z pomocy w punktach konsultacyjno –  
                   informacyjnych działających na terenie miasta. 
                     

Rodzaj porad lub pomocy udzielanej w zakresie 
uzależnienia. 

Lata 

2008 2009 2010 2011 2012 

 Liczba wizyt w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.  

500 364 348 349 156 

Uczestnicy grupy wsparcia dla ofiar przemocy w 
rodzinie 

10 13 14 15 14 

 Liczba wizyt w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym 
Przeciwdziałania Narkomanii  

60 171 140 124 26 

 Liczba wizyt w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym 
dla osób uzależnionych i ich rodzin.  

242 287 285 291 323 

w tym: poraz pierwszy 61 203 187 215 125 

Liczba osób uzależnionych od alkoholu uczestni-
czących w terapii grupowej 

58 46 81 104 123 

w tym: poraz pierwszy  36 21 58 64 77 

Liczba osób leczących się w poradni uzależnień w 
Nowej Soli. 

209 299 318 307 287 

Liczba osób współuzależnionych uczestniczących w 
terapii grupowej / grupa wsparcia / 

12 24 14 34 14 

Uczestnicy programu korekcyjno – edukacyjny dla 
sprawców przemocy 

36 24 13 15 20 

   
 / Dane źródłowe z punktów konsultacyjno – informacyjnych i Poradni Uzależnień / 
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  Przy Urzędzie Miejskim działa Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
która przyjmuje wnioski od mieszkańców miasta, i instytucji na leczenie odwykowe osób 
nadużywających alkoholu oraz osób stosujących przemoc w rodzinie.  
      Prowadzi z zgłoszonymi osobami rozmowy interwencyjno-motywacyjne dot. 
ograniczenia spożywanego alkoholu, zmiany modelu picia aż do osiągnięcia abstynencji 
alkoholowej. Prowadzi wobec osób zgłoszonych do leczenia odwykowego postępowanie 
zmierzające do orzeczenia przez sąd, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego.  
      Zleca wykonanie przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa badanie osoby 
nadużywającej alkoholu (zgłoszonej na leczenie)  i przedstawienie komisji pisemnej opinii 
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.  
      Kieruje wnioski do sądu celem zobowiązania do leczenia odwykowego osób, 
uzależnionych od alkoholu w przypadku nie wyrażenia zgody na dobrowolne podjęcie 
leczenia odwykowego.  
      Udziela osobom uzależnionym i członkom rodziny osoby uzależnionej informacji dot. 
choroby alkoholowej, możliwości leczenia odwykowego na terenie miasta i leczenia 
stacjonarnego na terenie woj. lubuskiego.   
 
 
Tabela 19. Wnioski wpływające do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  
                  podejmowane działania w przedmiocie leczenia odwykowego. 
 

 
                  Wyszczególnienie 

                                   Lata 

2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Złożone wnioski do Komisji  RPA o skierowanie na   
 leczenie odwykowe 

139 113 118 122 101 

w tym sprawcy przemocy w rodzinie 23 27 27 25 14 

 Wnioski skierowane przez komisję do sądu w celu  
 zobowiązania do leczenia odwykowego 

83 93 68 77 64 

 Podjęte dobrowolne leczenie odwykowe  
 /zawieszone postępowania przez komisję/ 

68 86 87 52 60 

 Wnioski wycofane, niezasadne lub nastąpił zgon  
 osoby zgłoszonej do leczenia. 

15 8 9 5 8 

      

        / Dane źródłowe: GKRPA w Nowej Soli / 

 
 
 
 
 

Część II.  Cele strategiczne rozwiązywania problemów społecznych. 
 

 
 
 
Rozdział I.  Opieka nad dzieckiem i rodziną. 
 
 
Cel strategiczny 
 
Tworzenie systemu pomocy dziecku i rodzinie, pozwalającego na utrzymanie dziecka w    
rodzinie biologicznej. 
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Cele szczegółowe 
 

a. pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężaniu problemów 
opiekuńczo – wychowawczych przez wzmocnienie ich funkcji, 

b. zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju, 
c. pomoc młodzieży w życiowym usamodzielnieniu poprzez nabycie  umiejętności 

społecznych umożliwiających prawidłową adaptację społeczną oraz integrację ze 
środowiskiem, 

 
Zadania:  
 
1. Praca socjalna z rodzinami z problemem opiekuńczo – wychowawczym polegająca na: 
 
a) Diagnozie deficytów rodziny w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, wydolności 
opiekuńczo – wychowawczej, zaniedbań względem dzieci oraz ocena sytuacji dziecka w 
rodzinie, środowisku szkolnym, rówieśniczym na terenie miasta. 
 
b)  Prowadzeniu z rodzinami środowiskowej pracy socjalnej w celu udzielania  pomocy 
oraz wsparcie w niwelowaniu już istniejących deficytów, zaniedbań, problemów, jak 
również minimalizacji zjawiska demoralizacji i patologizacji  rodziny i poszczególnych jej 
członków, tym samym dążąc do utrzymania  dziecka w jego rodzinie naturalnej. 
 
c)  Współpracy pracowników socjalnych z instytucjami działających w środowisku lokalnym 
w tym w szczególności ze szkołami, placówkami służby zdrowia, sądami na rzecz poprawy 
i uzdrowienia środowiska rodzinnego dziecka. 
 
d) Wspieraniu rodzin pracą asystenta rodziny w celu podnoszenia umiejętności w 
rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa 
domowego i radzenia w sytuacjach trudnych w życiu codziennym rodziny. 
 
 
2. Prowadzenie działań opiekuńczo – wychowawczych wobec dzieci i młodzieży z grup 

podwyższonego ryzyka. 
 

a) Udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego świetlicom opiekuńczo - 
wychowawczym działającym w szkołach dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin 
niewydolnych wychowawczo i grup podwyższonego ryzyka.  
 
b) Udzielanie wsparcia finansowego świetlicom opiekuńczo – wychowawczym i 
środowiskowym z programem socjoterapii prowadzonych przez organizacje pozarządowe 
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich. 
 
c) Prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych  zajęć o charakterze hobbystycznym 

ukierunkowanych na rozwój dzieci i młodzieży w celu zagospodarowania czasu wolnego. 

d) Realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci 

i młodzieży w środowisku szkolnym i pozaszkolnym mających na celu nabywanie umieję-

tności prospołecznych oraz promocje zdrowego stylu życia.  

 
e) Organizacja pikników rodzinnych, imprez sportowo - rekreacyjnych i kulturalno – 
oświatowych w szkołach oraz na terenie miasta mających na celu integrację społeczności 
lokalnej i rodzin. 
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f) Rozwijanie bazy sportowo – rekreacyjnej i kulturalno – oświatowej dostępnej dla dzieci 

i młodzieży mającej na względzie rozwój kulturalny i fizyczny prowadzący do aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym. 

 

3. Prowadzenie i rozwijanie poradnictwa specjalistycznego. 
 

a) Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla rodzin z problemami opiekuńczo 
wychowawczymi w zakresie diagnozowania problemów dzieci i młodzieży oraz udzielania 
pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach współpracy z Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną a także z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Nowej Soli. 

 
b) Zwiększenie zakresu udzielanego wsparcia specjalistycznego w formie poradnictwa 
psychologicznego i socjoterapeutycznego oraz zdrowia psychicznego dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 
  
 
 
Rozdział II.  Wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
 
 
Cel strategiczny 
 
Utrzymanie osób chorych, starszych i niepełnosprawnych jak najdłużej w środowisku 
zamieszkania i zapewnienie opieki.  
 
Cele szczegółowe 
 

a. zapewnienie odpowiednich form opieki osobom wymagającym takiej pomocy,    
       aktywizowanie osób starszych i niepełnosprawnych do udziału w życiu    
       społecznym, 
b. usprawnianie osób starszych i niepełnosprawnych, 
c. aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki swoim najbliższym, wymagającym     
       takiej pomocy, 
d. promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,  
e. budowanie lokalnej sieci wsparcia w określonych celach społecznych   
       przeznaczonych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. 

 
Zadania:  
 
1. Udzielanie przez pracowników socjalnych MOPS wsparcia osobom chorym i 

niepełnosprawnym w zakresie: 
a.   pomocy w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, 
b. pomocy w uzyskaniu świadczeń z pomocy społecznej, 
c. ułatwiania kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielania pomocy w korzystaniu z 

różnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej  
d. inicjowania kontaktów rodzinnych, podejmowania działań zmierzających do    
większego zaangażowania rodziny w sprawowanie opieki nad osobą wymagającą        
takiej pomocy, w tym zawieranie umów alimentacyjnych, porozumień na   
świadczenie usług, 
e.  zapewnienia osobom uprawnionym, usług w ramach pielęgniarskiej opieki  
środowiskowej, 
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f. podnoszenia świadomości społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych, 
niepełnosprawnych, rozpowszechnianie idei wolontariatu, objęcie opieką   
 woluntarystyczną osób potrzebujących opieki, 

 
2. Zwiększanie zakresu usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną zalecaną przez 
lekarza, pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. 
 

3. Aktywizacja społeczności lokalnej, w celu zaspokajania potrzeb kulturalno – 
rekreacyjnych, poprzez uczestnictwo osób starszych w zajęciach realizowanych przez 
Klub Seniora przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej oraz Uniwersytet Trzeciego 
Wieku i inne organizacje pozarządowe działające w Nowej Soli. 

 
4. Zapewnienie całodobowej opieki w placówkach stacjonarnych w przypadku 

wyczerpania możliwości zapewnienia opieki w środowisku zamieszkania, głównie 
osobom  wymagającym  takiej opieki, w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub domach 
pomocy społecznej. 

 

5. Minimalizacja barier architektonicznych i komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków PFRON-u i  innych źródeł. 

 
 
 
 

Rozdział III.  Pomoc osobom zaburzonym i chorym psychicznie oraz  
                      niepełnosprawnym intelektualnie. 
 
 
Cel strategiczny 
 
Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osób 
chorych psychicznie i zaburzonych psychicznie.  
 
Cele szczegółowe 
 

a.   usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie między innymi poprzez nabycie            
      różnych umiejętności społecznych niezbędnych do samodzielnego  
      funkcjonowania, 
b. zwiększanie dostępności pomocy psychologicznej i terapeutycznej, 
c. zwiększenie dostępności wsparcia psychologiczno – terapeutycznego dla osób    
      chorych i ich rodzin,  
d. zapewnienie usług specjalistycznych osobom wymagającym takiej formy pomocy, 
e. przygotowanie osób mających szansę na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia. 

 
Zadania: 
 
1. Rozpoznawanie przez pracowników socjalnych problemów osób z zaburzeniami 

psychicznymi, motywowanie do poddania się badaniom diagnostycznym, a w razie 
potrzeby leczeniu, wspieranie osób i rodzin w odzyskaniu przez nich zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 
 

2. Współpraca z psychologami i psychiatrami ze Specjalistycznego Ośrodka SPEC-MED. 
i Przychodni „Relacja” w zakresie poradnictwa zdrowia psychicznego poprzez 
konsultacje i leczenie osób chorych psychicznie. Jednocześnie udzielanie wsparcia 
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rodzinom osób chorych bądź zaburzonych psychicznie, które są podopiecznymi 
Środowiskowego Domu Samopomocy przez pracowników ŚDS w ramach prowadzonej 
terapii.  
 

3. Udzielanie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie i formie świadczonej 
pomocy dostosowanej indywidualnie do osoby chorej psychicznie realizowanych ze 
świadczeń MOPS. 
 

4. Świadczenie usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach indywidualnych 
lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, 
polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie 
czynności życia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym . 
 

5. Utworzenie Klubu Samopomocy dla osób zaburzonych psychicznie, jako kontynuacja 
pracy terapeutycznej Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zwiększenia 
samodzielności życiowej i integracji społecznej.  
 

6. Rehabilitacja osób dorosłych niesprawnych intelektualnie, w sferze ich rozwoju 
osobistego (niezależności, autonomii, tożsamości) oraz rozwoju kompetencji 
społecznych i zawodowych, stanowiących podstawę do normalizacji i społecznej 
integracji  realizowana w ramach Warsztatów Terapii 
 

 
 
Rozdział IV.  Pomoc osobom bezdomnym. 
 
 
Cel strategiczny 
 

Reintegracja osób bezdomnych ze środowiskiem.  
 
Cele szczegółowe 
 

a. rozwiązywanie indywidualnych problemów, które stały się przyczyną powstania   
       bezdomności, 
b. uzyskanie przez osoby bezdomne prawa do lokali mieszkalnych, 
c. nabycie przez osoby bezdomne umiejętności społecznych do samodzielnego   
       funkcjonowania w środowisku, 
d. tworzenie kompleksowej pomocy dla osób bezdomnych.  

 
Zadania: 
 
1. Podejmowanie działań na rzecz osób bezdomnych w zakresie rozwiązywania ich 

indywidualnych problemów m.in./ poprzez / kierowanie na leczenie odwykowe, pomoc 
w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, uzyskania źródła dochodu, opracowywanie 
indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. 
 

2. Działania zabezpieczające podstawowe potrzeby osób bezdomnych: 
a) prowadzenie Noclegowni Miejskiej a tym samym uzyskanie przez osoby bezdomne 
możliwości schronienia i  innych podstawowych potrzeb.  
b) utworzenie Ogrzewalni Miejskiej dla osób bezdomnych w celu zapewnienia im 
schronienia w okresie jesienno - zimowym. 
  

3. Udzielanie pomocy materialnej osobom bezdomnym: 
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wnioskowanie przez pracowników socjalnych o udzielenie pomocy materialnej, 
finansowej lub rzeczowej dla osób bezdomnych, wynikającej z zapisów ustawy o 
pomocy społecznej. 
 

4. Udzielanie pomocy rzeczowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jak również 
przez organizacje pożytku publicznego zajmujące się pomocą osobom bezdomnym na 
terenie miasta (TPBA, Caritas, PCK). 
 

 
 
Rozdział V.  Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień.  
 
 
Cele strategiczne 
 
1. Promocja zdrowego, wolnego od środków uzależniających, stylu życia. 
2. Zmniejszenie rozmiaru aktualnie istniejących problemów związanych z nadużywaniem 

alkoholu i narkotyków. 
3. Zapobieganie powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych, 

wynikających z używania środków uzależniających, zwłaszcza przez dzieci i młodzież. 
 

 
Cele szczegółowe 
 

a. zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  
       od alkoholu, 
b. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej   
       w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
c. udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy    
       psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  
       w rodzinie, 
d. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących  
      rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

 

 
Zadania: 
 
1. Prowadzenie programów profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 

w zakresie używania substancji psychoaktywnych. 
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób uzależnionych i ich 

rodzin, przy Poradni Uzależnień. 
3. Prowadzenie profesjonalnej terapii grupowej dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych. 
4. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych 

w szkołach i organizacjach pozarządowych. 
5. Wspieranie działań profilaktycznych, edukacyjnych i integracyjnych prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe dotyczące zdrowego stylu życia wolnego od 
uzależnień. 

 
Szczegółowy katalog działań podejmowanych przez gminę w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii jest zapisany w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie  Miasta 
Nowej Soli na 2014 rok oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2014 – 2016. 
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Rozdział VI. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 
 
 
Cele strategiczne 
 
1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie; 
2. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie;  

 
Cele szczegółowe 
 

a. udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie; 
b. podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w  
       rodzinie;  
c. edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie skutków stosowania przemocy  
       w rodzinie; 
d. oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie; 
e. monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie. 

 
Zadania: 
 
1. prowadzenie na terenie miasta Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie i udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej w 
zakresie przeciwdziałania przemocy, 

2. prowadzenie grupy wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy rodzinie w punkcie  
 informacyjno – konsultacyjnym; 

3. podejmowanie interwencji w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego w oparciu o   
procedurę  „Niebieskiej Karty” w środowisku gdzie występuje przemoc; 

4. realizacja programów psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych przeznaczonych dla 
dzieci z rodzin zagrożonych przemocą; 

5. realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie i  
motywowanie sprawców do uczestnictwa w programie; 

6. ścisła współpraca między instytucjami zaangażowanymi w proces pomagania ofiarom 
przemocy; 
 

Szczegółowy katalog działań podejmowanych przez gminę w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  określa  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2016. 
 

 
 

Rozdział VII. Pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem bezrobocia. 
 
 
Cel strategiczny 
 
 Zwiększenie szans na podjęcie pracy zawodowej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
społecznym wynikającym z bezrobocia dla osób i rodzin. 
 
Cele szczegółowe 
 

a. wspieranie osób bezrobotnych w trakcie poszukiwania pracy, 
b. zwiększanie aktywności i zaangażowania osób bezrobotnych w działaniach  
       służących usamodzielnieniu, 
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c. uzyskanie prze osoby bezrobotne kwalifikacji dostosowanych do sytuacji na rynku    
       pracy, 
d. wspomaganie podmiotów gospodarczych stwarzających nowe miejsca pracy, 
e. budowanie sieci współpracy między instytucjami i organizacjami pozarządowymi   
       działającymi na rzecz rozwiązania problemów bezrobocia, 

 
Zadania: 
 
1. Pracownicy socjalni prowadząc pracę socjalną z osobami bezrobotnymi, ściśle 

współpracują z PUP oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze zatrudnienia. 
Zwiększenie szans na podjecie zatrudnienia dokonuje się poprzez odpowiednie 
przygotowanie klienta do poszukiwania pracy, pomoc w znalezieniu ofert pracy,  

 
2. Pomoc pracownika socjalnego w przygotowaniu klienta do podjęcia pracy zawodowej 

w tym: pośredniczenie w kontaktach z pracodawcami, kontakt z doradcą zawodowym, 
zawieranie kontraktów określających zasady oraz cele, do których należy zmierzać, 
uzależniając wsparcie finansowe od zaangażowania bezrobotnego w poszukiwanie 
pracy. 
 

3. Ochrona dzieci przed skutkami bezrobocia rodziców, poprzez realizację rządowego   
     programu dożywiania dzieci i młodzieży „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  
     Ponadto zapewnienie dzieciom możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych  
     przez świetlice środowiskowe czy socjoterapeutyczne. 
 
4.  Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób bezrobotnych w    
      zakresie upowszechniania informacji o wolnych miejscach pracy, usługach    
     poradnictwa  zawodowego i informacji zawodowej, szkoleniach i kursach zawodowych. 

 
5. Promocja zatrudnienia subsydiowanego i socjalnego poprzez kierowanie na prace  
     interwencyjne i roboty publiczne 
 
 
Uwagi Końcowe. 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowa Sól na lata 2014 – 
2020 realizowana będzie przez odrębne programy działań. 
Niniejszy dokument jest schematem, w który wpisują się działania wszystkich uczestników 
życia społecznego w Nowej Soli. Skuteczność realizacji przyjętych celów uzależniona 
będzie od partnerskiej współpracy instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych 
stowarzyszeń, itp. 
  
Strategia podlegać będzie weryfikacji w zależności od potrzeb i możliwości finansowych. 
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