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V. Założenia, wizja, misja oraz cele w obszarze zintegrowanej polityki społecznej 

 

1. Założenia w strategii rozwiązywania problemów społecznych 

 

Założenia to „zasady stanowiące podstawę dalszych wywodów lub dalszego postępowania”.1 

 

Na etapie diagnozy zidentyfikowano niepokojące trendy w niżej wymienionych obszarach: 

1. Funkcjonowanie rodzin - śledząc przeobrażenia modelu i funkcji rodziny  oraz autonomizację 

jej członków, zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży oraz ich znamiona, częste i 

intensywne konflikty między rodzicami, brak zainteresowania i czułości rodziców wobec 

dzieci, brak umiejętności wychowawczych rodziców i ich bezradność, problemy psychiczne 

rodziców, uzależnienia, przyjmuje się założenie, że tendencje te będą się utrzymywać. Wśród 

atutów gminy w tym zakresie największe znaczenie ma pomoc w opiece i wychowywaniu 

dzieci świadczona w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym, poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, placówce wsparcia dziennego dla dzieci oraz profilaktyka uzależnień i 

działania naprawcze, dlatego założeniem Strategii jest dalsze rozwijanie tego kapitału (przy 

uwzględnieniu aktywności podmiotów ekonomii społecznej) i wykorzystanie go do 

rozwiązywania problemów społecznych zidentyfikowanych w obrębie funkcjonowania rodzin.  

2. Uzależnienia – obserwując proces powszechności uzależnień,  zarówno chemicznych jak i 

behawioralnych, przypuszczalnie tendencje będą dążyć do wzrostu zjawiska. W obu 

rodzajach uzależnień chodzi o to samo – krótkotrwałe i powierzchowne poczucie 

przyjemności. Przyczyny są różnorodne, od kultury i nastawienia do używek lub czynności w  

danym środowisku (kraju), poprzez indywidualną sytuację osobistą, czy rodziną, 

traumatyczne przeżycia i potrzebę chwilowej ulgi, aż po brak kontroli rodzicielskiej i 

świadomości o szkodliwych skutkach uzależnienia od czegokolwiek. Wśród atutów gminy w 

tym zakresie największe znaczenie mają usługi poradni leczenia uzależnień funkcjonującej w 

strukturach lokalnego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, pomoc świadczona w 

punkcie konsultacyjno – terapeutycznym oraz profilaktyka uzależnień i działania naprawcze, 

w tym realizowane przez podmioty ekonomii spoęłcznej, dlatego założeniem Strategii jest 

dalsze rozwijanie tego kapitału i wykorzystanie go do rozwiązywania problemów społecznych 

zidentyfikowanych w obrębie uzależnień.  

 
1 Podręcznik metodyczny „Strategie rozwiązywani problemów społecznych” cz. praktyczna, Fundacja PAN, 
Lublin 2020, s. 154, za: Strona internetowa Słownik Języka Polskiego, 
https://sjp.pwn.pl/sjp/zalozenie;2542995.html, dostęp z dnia 23.02.2020 r.  

https://sjp.pwn.pl/sjp/zalozenie;2542995.html


3. Osoby starsze, w tym samotne – obserwuje się tendencje w kierunku starzenia się 

społeczeństwa przy jednoczesnym pozostawaniu członków rodziny, jeśli tacy są, w 

aktywności zawodowej, co znacznie ogranicza ich możliwości w świadczeniu pomocy w 

zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych seniorom, a także rosnące wydatki związane z 

leczeniem przewyższające możliwości osób starszych. Wśród atutów gminy w tym zakresie 

największe znaczenie ma pomoc świadczona w dziennym domu pomocy, usługi opiekuńcze 

oraz pomoc finansowa z systemu zabezpieczenia społecznego, dlatego założeniem Strategii 

jest dalsze rozwijanie tego kapitału (uwzględniając zaangażowanie podmiotów ekonomii 

społecznej) i wykorzystanie go do rozwiązywania problemów społecznych zidentyfikowanych 

w obrębie funkcjonowania osób w podeszłym wieku. 

4. Osoby długotrwale lub ciężko chore, w tym chore psychicznie – obserwuje się ograniczoną 

dostępność do świadczeń medycznych i rehabilitacji leczniczej z uwagi na odległe terminy w 

zakładach opieki zdrowotnej, potrzebę wsparcia psychiatrycznego w miejscu zamieszkania 

osób, poczucie osamotnienia długotrwale chorych i niewystarczające środki finansowe na 

pokrycie wszystkich niezbędnych potrzeb życiowych, szczególnie związanych z leczeniem i 

rehabilitacją. Wśród atutów gminy w tym zakresie największe znaczenie ma pomoc 

świadczona w środowiskowym domu samopomocy, usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami oraz pomoc 

finansowa z systemu zabezpieczenia społecznego, dlatego założeniem Strategii jest dalsze 

rozwijanie tego kapitału i wykorzystanie go do rozwiązywania problemów społecznych 

zidentyfikowanych w obrębie funkcjonowania osób ciężko, przewlekle i psychicznie chorych. 

5. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami – wśród tej grupy społecznej obserwuje się 

eskalację zmęczenia, bezradności i bezsilności, ograniczone możliwości załatwienia swoich 

spraw, wymuszonej izolacji społecznej i zawodowej, obniżenie nastroju i pogarszanie się 

stanu zdrowia. Ponadto, w wielu przypadkach brakuje środków finansowych na 

zabezpieczenie potrzeb wynikających z niepełnosprawności swoich podopiecznych. Wśród 

atutów gminy w tym zakresie największe znaczenie ma inicjatywa liderów społecznych 

dążących do utworzenia ośrodka wsparcia dla swoich dorosłych, niepełnosprawnych 

członków rodziny, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, asystencja osobista dla osób z 

niepełnosprawnościami, opieka wytchnieniowa oraz pomoc finansowa z systemu 

zabezpieczenia społecznego, dlatego założeniem Strategii jest dalsze rozwijanie tych  

zasobów i wykorzystanie ich do rozwiązywania problemów społecznych zidentyfikowanych w 

obrębie funkcjonowania rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. 

 



2. Wizja w strategii rozwiązywania problemów społecznych   

 

„Wizja jest pożądanym obrazem przyszłości, który osoby biorące udział w procesie 

decyzyjnym pragną wykreować. Określa rangę i atrakcyjność jednostki”.2 

 

Brzeszcze są gminą przyjazną dla wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, stan zdrowia 

i zamożności, oferującą dobre warunki życia, będącą w pomyślnej sytuacji finansowej, o 

harmonijnym rozwoju, mającą przed sobą szerokie perspektywy. Droga do budowania 

wysokiej jakości życia obywateli wiedzie przez otwartość, zaangażowanie, współpracę i 

kształcenie.  

 

3. Misja w strategii rozwiązywania problemów społecznych   

 

„Misja gminy w obszarze zintegrowanej polityki społecznej precyzyjnie wyraża dalekosiężne 

zamierzenia i aspiracje gminy. Wskazuje kierunki działania poprzez określenie granic, jakich 

sięgają wybory strategiczne. Przez misję komunikujemy interesariuszom wewnętrznym i 

zewnętrznym, jakie są nasze dążenia, zamiary i wartości, na których się opieramy. Misja ściśle 

koresponduje z wizją, będąc jej wyrazem na potrzeby realizacji strategii”.3 

 

Wzmocnienie potencjału lokalnych instytucji i organizacji oraz zwiększenie poziomu 

aktywności społecznej osób i rodzin, a także efektywne wykorzystanie tych zasobów dla 

współtworzenia w gminie Brzeszcze w latach 2022 – 2031 warunków życia dających poczucie 

bezpieczeństwa i możliwości rozwoju. 

 

4. Cele strategii rozwiązywania problemów społecznych  

 

Cele w strategii rozwiazywania problemów społecznych to „elementarny etap działania, 

przewidywania, wytyczania przedsięwzięć (…) Wskazują, co chcemy w obszarze lokalnej 

polityki społecznej osiągnąć, uwzględniając czynniki niezbędne do ich efektywnego 

zrealizowania”.4 

 
2 Podręcznik metodyczny „Strategie rozwiązywani problemów społecznych” cz. praktyczna, Fundacja PAN, 
Lublin 2020, s. 156 
 
3 Podręcznik metodyczny „Strategie rozwiązywani problemów społecznych” cz. praktyczna, Fundacja PAN, 
Lublin 2020, s. 161 
4 Tamże, s. 165 



 

Cel generalny (główny) Strategii:  

Tworzenie instytucjonalnych, organizacyjnych i materialnych warunków, sprzyjających 

ograniczaniu obszarów wykluczenia społecznego osób i rodzin.   

 

Cele strategiczne (priorytetowe) i cele operacyjne (kierunki działań)  

 

Cel strategiczny 1 

Wspieranie rodzin w kryzysie, przeżywających trudności w pełnieniu swych funkcji, ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży 

 

Cele operacyjne: 

1. Pomoc w identyfikacji i likwidacji przyczyn dysfunkcji w rodzinie.  

2. Wspomaganie i usprawnianie systemu pomocy rodzinie, dzieciom i młodzieży. 

3. Ukształtowanie nawyków i zachowań sprzyjających trwałości rodziny oraz osobistemu 

zdrowiu i bezpieczeństwu jej członków. 

 

Cel strategiczny 2 

Wspieranie osób i rodzin w kryzysie, zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem.   

 

Cele operacyjne: 

1. Pomoc w identyfikacji i likwidacji przyczyn uzależnienia.  

2. Wspomaganie i usprawnianie systemu pomocy osobom i rodzinom zagrożonym lub 

dotkniętym uzależnieniem. 

3. Rozwijanie systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Cel strategiczny 3 

Poprawa jakości życia osób starszych, w tym samotnych. 

 

Cele operacyjne:  

1. Wspomaganie i usprawnianie działań na rzecz funkcjonowania osób starszych w 

dotychczasowym środowisku życia. 

2. Ochrona i poprawa sytuacji materialnej osób starszych, w tym samotnych. 

3. Promowanie i wspieranie włączenia społecznego osób starszych. 



 

Cel strategiczny 4 

Poprawa jakości życia osób długotrwale lub ciężko chorych, w tym chorych psychicznie 

 

Cele operacyjne:  

1. Przeciwdziałanie lub opóźnianie momentu wystąpienia niesamodzielności wśród osób 

długotrwale lub ciężko chorych, w tym chorych psychicznie.  

2. Optymalny dobór typu i trybu wsparcia do potrzeb osób długotrwale lub ciężko chorych, 

w tym chorych psychicznie. 

3. Zapobieganie alienacji społecznej osób długotrwale lub ciężko chorych, w tym chorych 

psychicznie. 

 

Cel strategiczny 5 

Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. 

 

Cele operacyjne:  

1. Dostosowanie form pomocy do zróżnicowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

umożliwiających im jak najdłuższe pozostawanie w środowisku własnego zamieszkania. 

2. Udostępnianie rozwiązań wspierających  i ułatwiających życie opiekunów osób z 

niepełnosprawnościami. 

3. Włączanie opiekunów osób z niepełnosprawnościami do dyskursu nad lokalnymi 

programami społecznymi. 

 

 

 

 

 

 


