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Podstawq prawnq Gminnej Strategii R o z w i w a n i a  Problemow Spolecznych 

w gminie Izbica Kujawska jest Ustawa o pomocy spolecznej. Zgodnie z tq Ustawq do zadiui 

wlasnych o charakterze obowi&owym gminy naleiy opracowywanie i realizacja gminnej 

strategii ronviqzywania problembw spoiecznych ze szczegblnym uwzglqdnieniem 

programbw pomocy spolecznej, profilaktyki i r o z w i w a n i a  problemow beuobocia, 

przemocy w rodzinie i innych, ktbrych celem jest integracja osbb i rodzin z grup 

szczeg6lnego ryzyka. 

Rolq i znaczenie pomocy spolecznej wyznacza przede wszystkim sytuacja spoiecmo- 

ekonomiczna i rozwoj gospodarczy. W Polsce nie ma jeszcze obecnie ostatecznego ksztah 

docelowego modelu pomocy spolecznej, a jej dziatania skierowane sq na doraine zalatwianie 

pojawiajacych sip problemow. 

W sytuacji kiedy wiqkszoSk rodzin korzysta z pomocy z powodu bezrobocia, 

a perspektywy zatrudnienia sq nikle, nie moina oczekiwak, ze pomoc spoleczna zrealizuje 

sw6j podstawowy eel, jakim jest zasada pomocniczoSci, zakladajqca takie uzupeinienie 

moiliwoSci i wysiikbw jednostki i rodziny, aby doprowadzik do stanu, w kt6rym mogq one 

w sposbb niezaleiny zaspokajak swoje potrzeby. 

Brak diugofalowej strategii dziaiah, okreSlenia zakresu pomocy spoiecznej 

i stabiliacji prawa powoduje brak stabilizacji struktur organizacyjnych, przyznawanie 

i odbieranie upramie6 do Swiadczeli, niepewnoik i chaos. 

Pomoc spoleczna z natury jest ushgowa, a jej zakres wyIllka z wielu uwarunkowah, 

w jakich funkcjonuje.' Jest ona znaczqcym elementem zlozonego systemu Swiadczeli, 

shzqcych pomocq ludziom w sytuacjach losowych. Pomoc spoleczna z zaloienia uzupelnia 

inne czqsci system6w zabezpieczenia spolecznego, pelni rbwniez funkcjq wyrbwnujqcq 

deficyty innych system6w. 

Poglgbiajqce siq zjawisko ub6stwa rodzin zwiqzme z bezrobociem, uzaleinieniem 

i przemocq w rodzinie to trudne problemy spolecme, kt6re stojq do rozwiqania przed 

wladzami samorzqdowymi oraz instytucjami pomocy spolecznej na poziomie lokalnym. Od 

skutecmoSci ich rozwiqania zalezy funkcjonowanie wsp6lnoty samorzqdowej, jakq stanowi 

gmina. 



Rozwi+zanie problem6w spdecznych jest dzialaniem trudnym i diugofalowym, 

dlatego celowe jest strategicme podejicie do zagadnieri ze sfery polityki spolecznej, rowniei 

na poziomie lokalnym. Wskazanie strategicmych kierunkdw dziaiania poprzedzone jest 

wnikliwq analizqproblemow spolecznych wystqpujqcych w gminie Izbica Kujawska; 

Strategia jest wigc instrumentem urnozliwiajqcym podejmowanie decyzji zaowno 

w najbliiszym okresie, jaki i w odleglej perspektyune. Zasady realizacji polityki diugofalowej 

okreilaja, cele strategiczne i zadania nvigane z ich realizacja, dziaiania i decyzje za6w1-10 

w najbliiszym okresie, jak i decyzje w dalszym okresie powinny by6 podejmowane na 

podstawie niniejszej strategii. 

Zwrociliimy siq do instytucji i organizacji dziaiajqcych w obszarze pomocy spoiecznej 

z ankietg ktora zawieraia pytania dotyczqce problembw spolecmych i pr6by ich romiqania 

w skali caiej Gminy. 

Na podstawie przedlozonych ankiet i przeprowadzonych rozmdw moina przedstawi6 

nastqpujqcq listg problem6w, ktore sq dominujqce w naszej gminie: 

1. Bezrobocie . ' 

2. Ubostwo 

3. Przemoc w rodzinie 

4. Alkoholizm 

Jako element iywy Strategia bqdzie podlegaC c i ~ i y r n  zmianom, bqdq pojawiaC sig 

nowe waine cele, a czqSC z przedstawionych w dokumencie straci swojq aktualnoS6. Ten 

c i & y  proces zmian jest jak najbardziej pozqdany, poniewai bgdzie on miernikiem 

dzialati i d@en spoiecznoici lokalnej. - 



I. CHARAKTERYSTYKA GMINY I MIASTA IZBICA 
KUJAWSKA 

1.1. Poioienie administracyjne 

Gmina i miasto Izbica Kujawska leia na skraju wojewddztwa kujawsko-pornorskiego, 

w powiecie wiociawskim. Miasto usytuowane jest przy drodze nr 270 z Wloclawka do Koka, 

w odlegloici 37 km od siedziby powiatu. Do Bydgoszczy, miasta wojewddzkiego, odlegioiC 

wynosi 120 km, do -~arszawy 190 km, do todzi 100 km, do Poznania 150 km. 

Do najblizszej stacji kolejowej w Babiaku jest 10 km (kierunek Katowice-Gdynia). Przez 

teren gminy pnebiegajq dwie drogi wojewddzkie, cztery drogi powiatowe, l i i a  kolei 

wqkotorowej, a takze rurociqg ,,Przyjairi" i gazocirlg DN 500. Eqczna dhgoid dr6g 

gminnych, w wigkszoici utwardzonych, wynosi 100 km. Izbica Kuj. ma bezpoirednie 

polqczenia autobusowe z Ciechocinkiem, Licheniern, LodziaJ Pbckiem, Poznaniem, 

Toruniem i Wrociawiem. W obrqbie pow. wlociawskiego nasza gmina sqsiaduje z gm. 

Boniewo, Chodecz i Lubraniec oraz gminq Topdlka w pow. radziejowskim. W czqdci 

poiudniowej graniczy z pow. kolskim nalezqcym do wojewddztwa wielkopolskiego. 

Pod wzglgdem fizyczno-geograficzn gmina polozona jest na obszarze Pojezierza 

Kujawskiego. Uksztaitowanie powierzchni okredlajq liczne wzniesienia i formy rynnowe, 

bqdqce efektem ostatniego zlodowacenia. Ciekawa rzeiba terenu oraz obecnoSC kilku jezior 

stanowia. tu istotne walory krajobrazowe. 



Izbica Kujawska na tle wojew6dztwa kujawsko-pornorskiego 



' r c  
Lp. I C;mindmitlsto Powicrrrchnia [km21 Liczba ludnosci 1tys.l 

I 1. I Izblca Kujawska I32 km' 1 8.175 I - I 
/ I  
I 

1.2. Sytuacja gospod'arcza 

Gmina Izbica Kujawska ma charakter rolniczy liczy 5.445 mieszkaricdw i jest podzielona 

na 34 sotectwa SpoSrod og6lnej powierzchni 13.205 ha grunty ome zajmujq 9.552 ha. 

Przewagg stanowiq gleby klasy 4-6. Miasto Izbica Kujawska jest oirodkiem handlowo- 

uslugowym, licqcym 2.923 mieszkaric6w. Dla rolniczego zaplecza speinia tez podstawowe 

funkcje administracyjne, socjalne, w zakresie ochrony zdrowia i kultury. W 1994r. miasto 

obchodziio 600 rocznicq lokacji. 

Zradto: Dane Unedu Gminy 

Od pocz$ku roku 2005 do polowy roku 2006 wipcej osdb prowadzqcych dzialalnoSt 

gospodarczq dokonala wpis6w do rejestru przedsiqbiorstw (68) ni i  wykreSleri (63) t n .  

dokonala zamkniqcia prowadzonej dzialalnoSci. Znacna liczba prowadz3cych dziaialnobt 

wprowadzika zmiany do treSci swoich wpis6w w rejestrze (75). 

Najwi~ksze firmy posiadajqce swojq siedzibg i prowadzqce swojq dzialalnoSt na terenie 

gminy Izbica Kujawska to: i 

a). Zaktad Odzieiowy ,,Magra" - gamitury, spodnie, plaszcze, posiadajq sieC 12 sklepow na 

terenie caiego kraju. 



b). Tartak- produkcja tarcicy budowlanej z suszarniq. . . 

c). Sp6ldzielnia ,,Roltrak"- produkcja palet, p6lsurowc6w z drewna, ushgi rolnicze. 

d). Ubojnia ,,Irenka" w Kazankach- uboj @ca, rozprowadzanie p6ltusz i sprzedai miqsa. 

e). Piekarnia Gminnej Spoldzielni ,,SCW w Izbicy Kujawskiej. 

f ) .  Zakiad stolarski- JANPAR produkcja mebli i akcesorii biurowych. 

g). Zaklad stolarski- DRUBKOWSKI produkcja mebli i akcesorii biurowych. 

h). Zaklad stolarski- SOBIERAJ produkcja mebli i akcesorii biurowych. 

i). Zaktad stolarski- L U B ~ ~ S K I  produkcja mebli i akcesorii biurowych. 

1.3. Sytuacja demograficzna 

Og6lna powierzchnia gminy wynosi 132 km2. LudnoSC gminy w w i e h  

produkcyjnym to 4% 824 osdb co stanowi 24,20 %, a poprodukcyjnym 1 376 os6b czyli 

16,82%. 

Tab. 3. Liczba ludno5ci w Gminie Izbica Kujawska w latach 2000-2005 i za 

I p6irocze 2006 

~r6dlo:  Ewidencja ludnoSci U M  



Liczbe ludnoici Gminy Izbica Kujawska w latach 2000-2006. 

Kobiety 

Liczbg IudnoSci w gminie przedstawiono za pomocq wykresu, z ktorego 

zaobsenvowak moina niewielki spadek IudnoSci od poczqtku roku 2000 do I p6lrocza 2006 

roku o 146 odb .  

Tab. 4. GptoGi. zaludnienia w Gminie Izbica Kujawska 

I GgstoSC zaludnienia Wojewodztwa wynosi 114 na krn 2 ,  natomiast gminy 62 osbb na 

krn '. Na obszarze gminy Izbica Kujawska moina zaobserwowak niewielki wzrost gqstoici 

I zaludnienia w latach 2001 do 2003 gdzie liczba mieszkaric6w wynosila od 8 291 do 8 274 co 

stanowiio 63 osobyl km . 

I 

I W I p6lrocm 2006 roku liczba mieszkahc6w spadla i wynosila 8 175 co stanowi 62 

osobyl km 2 .  - 

Liczba mieszkaIic6w /lun 1 i Rok 

I. GMINNA STRATEGIA R o Z W m W A N I A  PROBLEMOW SPO~ECZNYCH 

Liczba mieszkaIicow 

1 *Dane z ewidencji ludnoSci 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

I p&ocze 2006 

8 291 

8 314 

8 274 

8 230 

8 180 

8 175 

63 

63 

63 

62 

62 

62 



Tab. 5. Naturalny ruch ludnoici 

Przyrost naturalny jest powiqkszeniern siq liczby ludnoici wskutek przyrostu 

naturalnego po uwzglednieniu migracji ludnoici oraz zrnian terytorialnych. 

W 2001 roku natualny mch ludnoici wynosil (-1,4) co oznacza, ze w grninie Izbica 

Kujaviska odnotowano wiqcej - zgonow nii urodzeh Srwych ( przyrost naturalny ujemny). 

W 2002 roku naturalny mch ludnoici wynosil (+1,9) co oznacza wzrost liczby 

urodzen zywych w stosunku do zgonbw ( przyrost naturalny dodatni). 

W 2003 roku naturalny ruch ludnoici wynosii (+0,8) co oznacza wzrost liczby 

urodzen iywych w stosunku do zgon6w ( przyrost naturalny dodatni). 

W 2004 roku naturalny ruch ludnoici wynosil (+1,2) co oznacza wzrost liczby 

urodzeri zywych w stosunku do zgon6w ( przyrost naturalny dodatni). 

W 2005 roku naturalny ruch ludnoici wynosil (-13,7) co oznacza wzrost liczby 

urodzen iywych w stosunku do zgon6w ( przyrost naturalny dodatni). 

W I p6lroczu 2006 roks. naturalny ruch ludnoici wynosii (0) co oznacza, ze w gminie 

nie wystqily urodzenia, ani zgodny. 

Tab. 6. Zmiany w linbie i struktune ludnoici wg wieku w latach 2001-2005 
Wiek 

produkcyjny 

4 869 

Wiek 
przedprodukcyjny 

2 017 

Lata 

2001 

Wiek 
poprodukcyjny 

powyiej 60 
1 405 

LudnoSf 
og61em 

8 291 



Zrbdlo: Ewidensja IudnoSci UM 

Liczba dzieci w pnedszkolu 

Tab. 7. Zestawienie liczby dzieci w pnedszkolach. 

Nanva przedszkola 

Przedszkole 
Sarnorzqdowe w 
Izbicy 
Kujawskiej 

~r6dlo:  Unqd Gminy 

Rok szkolny 

~ i ~ ~ b ~  dziesi 
200112002 

52 

Liczba dziesi 
2003/2004 

42 

Liczba dzieci 
200212003 

55 

Liczba dzieci 
2004/2005 

50 



W Izbicy Kujawskiej jest jedno przedszkole. Od roku 2001 moina zaobsenvowaC 

tendencje spadkowq. Na przeiomie 2005 i 2006 roku w przedszkolu by10 45 dzieci co 

w por6wnaniu z rokiem 2001 jest o 13% mniej. 

Liczba uczni6w w gimnazjach w latach 2001-2005. 

Tab. 8. Zestawienie liczby uczni6w w gimnazjach 

BLiczba uczniow gimnazjow 

Nanva szkoly 

Girnnazium 

W roku 2004 i 2005 na terenie Izbicy Kujawskiej w gimnazjach naukq pobieralo 397 

uczni6w. W tym okresie moina zaobsenvowat tendencjq zwyikowq w por6wnaniu do lat 

wczeiniejszych. 

Tab. 9. Struktura szk6i podstawowych w gminie i gimnazjum 

Rok szkolny 

Liczba uczni6w w szkole og6lnie wynosi 1136 z czego 733 uczni6w jest ze szkoly 

podstawowej. Og6lnie na 9 ucmi6w przypada jeden nauczyciel 

2001/2002 

W Gminie Izbica Kujawska szerzeniem kultury zajmuje siq Miejsko-Gminny OSrodek 

Kultury. WSr6d imprez organizowanych corocznie majduje siq: Og6lnopolski Festiwal 

Liczba 
oddzial6 

W 

15 

2002/2003 2003/2004 

Liaba  szk61 
podstawowych 

4 

Liczba nauczycieli - 

kobiet 1 mqzczyzn 

Liczba 
uczni6w 

376 

Liczba 
oddzial6 

W 

15 

Liczba 

oddzial6w 

16 

2004/2005 

Liczba 
gimnazj6w 

1 92 

Liczba uczniow 
Szkoly podst. 1 gimnazjum 

Liczba 
uczniow 

344 

Liczba 

uczni6w 

391 

Liczba 
oddzialow 

16 

18 733 

Liczba 
ucmi6 

W 

397 

403 



Piosenki Dzieciwej, Festyny: (rozpocz~ie lata, ZakOdcZe~t? lata), Prqwitanie 

NOWEGO ROKU, Wystawa promujqca Park Kulturowy w Wietrzychowicach, Bezpieczne 

wakacje 

Swietlice wiejskie znajdujq sip w miejscowoiciach: Skarbanowo, Mugie, 

Augustynowo. Na terenie gminy hnkcjonuje jedna biblioteka w Izbicy Kujawskiej z filiq 

w Blennej. 

1.4. Zabezpieczenie zdrowotne 

a). Sarnodzielny Publicmy Zaklad Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej 

b). 2 gabinety stomatologiczne 

Tab. 10. Biblioteki na terenie gminy 

1.5. Organizacje pozanqdowe 

Aktywna dzialalnodt organizacji pozarzqdowych prowadzqcych okreilonq przez 

ustawg dzidalnoSC. pozytku publicmego, czyli dziaialnoiC spdecznie uiytewnq w sferze 

zadah publicznych, jest istotnq cecha spdeczenstwa demokratycznego, a takze w-ym 

elementem aktywizujqcym spolecmoSC Iokalnq, w tym spolecznoic grniny Izbicy Kujawskiej. 

Wyszq6lnienie 

Gminna Powiatowa B~blioteka 
Publiczna 

Istotne maczenie dla ich funkcjonowania ma t a k e  wymiana doswiadczen migdzy 

organizacjami oraz wspblpraca z samorzqdern gminnym. 

Biblioteki 
i filie 

Wykaz: 

1. Miejsko-Gminny Klub Sportowy ,,KUJAWIANKA", 

2. 9 jednostek Ochotniczej StraAy Poiarnej, 

3. Gminne Kdo GospodM Wiejskich, 

4. Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Tworcow i Animatorow Kultury, 

5. Zwivek Emerytow i Rencistow, 

6. Zwivek Bojownikow o Wolnosc i Demokracje o m  o d b  Represjonowanych, 

7. Parafialne Koio ,,Caritas". 

Ksiqgozbior w 
wolumenach 

33.518 

C e e l n i c ~  

1.089 

Wypoiyaenia w wolumenacb 

og6lem 

24.907 

na 1 eytelo'ia 

23 



XI. Pozycja strategiczna gminy Izbica Kujawska 

2.1. AnaIiza SWOT 

Gl6wnym narzqdziem oceny uwarunkowari jest analiza SWOT. Jest to metoda shiqca do 

badania otoczenia organizacji oraz analizy jej wnqtrza. 

Zebranie materialu informacyjnego i przeprowadzenie szeregu konsultacji ponvolilo na 

sporzqdzenie diagnozy problem6w spolecznych w grninie Izbica Kujawska i opracowanie 

analizy SWOT. 

Analiza SWOT oparta jest na schemacie klasyfikacyjnym, w kt6rym czynniki wplywajqce 

dzielimy na: 

1. wewngtrzne pozytywne - mocne strony (Strengths) 

2. wewnqtrzne negatywne - slabe strony (Weeknesses) 

3. zewngtrzne pozytywne - szanse (Opportunities) 

4. zewnqtrzne negatywne - zagrozenia (Threats). 

- 
Ocena potencjalu w aspekcie skabych i mocnych stron pozwala na okredlenie s i b  

i siabodci gminy w zakresie analizowanych sfer spoiecznych. Silny potencjai to baza 

umozliwiajqca budowanie strategii, siabodci to problemy i ograniczenia do pokonania. 

Zagrozenia to ostrzezenie przed niepozqdanym rozwojem warunk6w zewngtmych, 

szanse to wsparcie i inspiracje dla lokalnej polityki spoiecmej. 

/< r&iniqta infiastrukrura 1 - Wysoka stopa bezrobocia, I I instytucja pomoc;spolecznej, / - Ubogi rynek pracy, I 
1 - Dobre warunki do rozwoju rolnictwa, I - Ograniczone zasoby rzeczowe i I 

- Dobra baza lokalowa i materialna wsi, 

Korzystna struktura wlasnoSciowa 

G M m A  STRATEGIA ROZWWZYWANIA P R O B L E M ~ W  SPOLECZNYCH 14. 

finansowe, kt6re mogq by6 wykorzystane 
na rFecz rozwiagwania problemow 
spotecznych, 

ziemi, 

- Potencjal demograficzny- maczna 
- Brak rozwiqzati systemowych w zakresie 

zwalczania bezrobocia w tym t&e os6b 



liczba osob w wieku produkcyjnym, 

- Dobre skomunikowanie gminy (drogi), 

- Profesjonalna kadra instytucji 
spolecnych n terenie gminy, 

- Czyste Srodowisko przyrodnicze, 

- Wysokie walory przyrodnicze. 

. , 
Unii Europejskiej, 

- Podniesienie poziomu wyksztatcenia 
mieszkaric6w, 

- Promocja p i n y :  

- Poprawa estetyki gminy, 

- Ogolny wzrost innowacyjnoSci 
spotecznej (otwartoid na wsp6tpracg), 

- Dalszy rom6j  turystyki i 
agroturystyki w oparciu o walory 
przyrodnicze. 

niepelnosprawnych, 

- Niski poziom wyksztalcenia 
mieszkahc6w. 

mieszkahcow gminy- mlodziez 
wyksztalcona, 

- Postqpujqce ubozenie mieszkaricow, 

- Likwidacja zakladow pracy i wzrost 
bezrobocia, 

- Postgpujge patologie spolecne, 

- Brak stabilnej polityki rolnej paristwa, 

- Zast6j romoju gospodarczego i 
spolecznego. 



111. Diagnoza, analiza i rozwiqzywanie problem6w spoiecznych w gminie 
Izbica Kujawska 

Pomoc spoleczna jest instytucjq polityki spolecmej pahstwa, majqcq na celu 

umozliwienie osobom i rodzinom przezwyciqzenie trudnych sytuacji iyciowych , ktorych 

nie sq w stanie pokona6 wykorzystujqc wlasne Srodki, moiliwoSci i uprawnienia. 

BEZROBOCIE 

Obecnie bezrobocie stalo siq plaga, ktora w szybkim tempie opanowala caly nasz kraj. 

Bezrobotni to: poszukujqcy, gotowy podj$ i podejmujqcy zatrudnienie lub innqpracq 

zarobkowa w pelnym wymiarze czasu pracy obowiqkowym w danym zawodzie lub 

sluibie, albo innej pracy zarobkowej, bqdk jeSli jest osobq niepelnospram zdolnq 

i gotowq do podjqcia zatrudnienia co najmniej w polowie tego wymiaru czasu pracy, nie 

uczqca siq w szkole, z wyjqtkiem szk2 dla doroslych lub szkol wyzszych w systemie 
% 

wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowanq we wlagciwym dla miejsca zameldowania 

stalego lub czasowego powiatowym urzqdzie pracy oraz poszukujqcq zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej. 

Natomiast poszukujqcy pracy to osoby nie zatrudnione poszukujqce zatrudnienia oraz 

osoby zatrudnione zgiaszajqcq zamiar i gotow046 podjqcia zatrudnienia w wyiszym 

wymiarze czasu pracy albo dodatkowego lub innego zatrudnienia, zarejestrowane 

w powiatowym urzqdzie pracy. 

, 
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Tab. 11. Osoby bezrobotne z Miasta Izbica Kujawska od roku 2000-2005. 

Zrbdlo: Dane z Powiatowego Urzedu Pracy 
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Analizujqc bezrobocie wystepujqce w Izbicy Kujawskiej od 2000 rok; do 2005 

moina zaobsenvowak, ie liczba zarejestrowanych os6b bezrobotnych spadla z 349 do 343. 

Biorqc pod uwage liczbg os6b z prawem do zasiiku liczba ta jest o wiele niisza nii w roku 

2000 i wynosi odpowiednio dla roku 2000- 75 osbb, a w 2005- 49 osob, natomiast liczba 

bezrobotnych bez prawa do zasilku wnosla o 20 os6b w ciqgu 5 lat. 

Analizujqc oosby bevobotne wg wyksztalcenia to na terenie ,gniny przewaiajq osoby 

bezrobotne z wyksztalceniem zawodowym i girnnazjalnym. 



Tab.12. Osoby bezrobotne z obszar6w wiejskich Izbica Kujawska od roku 2000-2005. 

Obsznr wiejslci Rok 2000 I Rok 200 1 I Rok 2002 I Rok 2003 1 Rok 2004 1 Rok 2005 
lzbica Kujawska Razem 1 Kobiety 1 Razem I Kobiety 1 Razem ( Kobiety 1 Razem 1 Kobiety I Razem 1 Kobiety I Razem I Kobiety , I I I I I I I I I 



Analizujqc bezrobocie wystqpujqce na obszarach wiejskich od 2000 roku'do 2005 

moina zaobsenvowaC, ze liczba zarejestrowanych os6b bezrobotnych wzroslra z 394 do 432. 

Bioqc pod uwagq liczbe os6b z prawem do zasilku liczba ta jest o wiele nizsza nii w roku 

2000 i wynosi odpowiednio dla roku 2000- 78 os6b a w 2005- 47 os6b, natomiast liczba 

bezrobotnych bez prawa do zasilku wzrosla o 69 osob w ciqgu 5 lat. 

Analizujqc osoby bezrobotne wg wyksztdcenia to na terenie ,gniny przewaiajq osoby 

bezrobotne z wyksztalcdniem zawodowym i gimnazjalnym. 

Stopa bezrobocia to ukazywana w procentach relacja pomiqdzy liczbq 

zarejestrowanych os6b bezrobotnych a liczbq czynnych zawodowo ( to jest zdolnych 

w prawie okre5lonych warunkach do podjqcia pracy). 

Zmniejszenie siq iloici miejsc pracy na terenie gminy powoduje staly wzrost 

bezrobotnych. Najliczniejszq grupq bezrobotnych stanowiq ludzie mlodzi, a prognozy 

demograficzne zaktadajq wzrost liczby IudnoSci gminy w wieku produkcyjnym co 

spowoduje dodatkowe bezrobocie. W z w i e u  z tyrn zwiqkszak siq bqdzie popyt na 

miejsca pracy, a w przypadku ich braku nastqpowak bqdzie duza migracja ludzi miodych 

i wyksztalconych. Pbglqbi siq problem juz niskiego poziomu wyksztalcenia mieszkaricow. 

Brak hduszy  sarnorzqdowych jak i niewielkie zasoby finansowe spoleczenstwa 

uniemozliwiajqpodjqcie edukacji w zakresie przekwalifikowania zawodowego. Spotqguje 

to wystqpujqce jui ub6stwo @cia mieszkaric6w. 

I 

Stopa bezrobocia dla Powiatu Wloclawskiego-Ziemskiego wedlrug stanu na koniec 

rokil wynosi: 

Rok 2000 

Rok 2001 

Rok 2002 

Rok 2003 

Rok 2004 

Rok 2005 29,0% 



Ub6stwo jako zjawisko spolecmo-ekonomiczne jest roinie definiowane, a okreilenie . . 

jego wielkoici w danej populacji zaleiy od przyjgtych kryteriow wymaczenia jego granic, 

tzw. linii ubostwa. 

Wyroznia sig 3 zasadnicze podejicia do statystycnego okreilenia granic ubostwa: 

1. Na podstawie poziomu dochodow lub wydatkow gospodarstw domowych, 

2. Na podstawie subiektywnych ocen gospodarstw dornowych, kt6re okreSlajq rnozliwoSC 

zaspokajania potrzeb przy r6inych poziomach dochodbw, 

3. Przy zastosowaniu niepieniginych wskainikdw charakteryzujqcych poziom tycia (rn.in. 

warunki mieszkaniowe,.zasobnoSC gospodarstwa domowego). 

Linia ub6stwa okreSlona wg kryteri6w obiektywnych omacza taki najniiszy dochdd, 

kt6ry urno2liwi zaspokojenie rninimalnych potrzeb osoby (gospodarstwa domowego). 

Gospodarstwo domowe uznaje sig za ubogie jeSli jego doch6d jest mniejszy od ustalonej 

granicy ub6stwa. 

W badaniach poziomu ub6stwa stosuje sig m.in. nastgpujqce gmnice; 

1. Minimum socjalne - liczone jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) jako 

granica ostrzegajqca przed ubostwem, wyznaczajqca sferq niedostatku. Minimum to 

uwzglgdnia koszyk dobr i ushg uznanych za niezbqdne do normalnego 

funkcjonowania czlowieka w spofeczenstwie; a jego poziom zblizony jest do 

plzecigtnego po%omu wydatkow gospodarstw domowych. 

2. Relatywng granite ub6stwa - potowa irednich wydatk6w ekwiwalentnych og6h 

gospodarstw domowych w kraju. 

3. Linie ub6stwa bezwzglednego (absolutnego) - szacowanq przez IPiSS jako poziorn 

minimum egzystencji dwukrotnie niiszy od poziomu minimum socjalnego. Konsumpcja 

nizsza od poziomu wyznaczonego Q granicqprowadzi do biologicmego wyniszczenia. 

Natgienie ubostwa w d e j  populacji i w poszczeg6lnych jej grupach charakteryzuje 

sig przy pomocy dw6ch zasadniczych wskatnik6w: 

1. Zasiqgu ub6stwa (udzial gospodarstw domowych posiadajqcych dochody ponizej linii 

ubostwa w og6laej liczbie gospodarstw), 

2. Glgbokosci ubostwa (roinica pomiadzy granicqub6stwa i Srednirn dochodem jednostek 

ubogich, odniesiona do wartosci ganicy ubostwa). 
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IloSC pnyznanej pomocy z powodu ubdstwa w gminie. 

Analizujqc powyiszy wykres moina powiedzied., ze najwipcej pomocy socjalnej gmina 

udzielila w roku 2000 .i wyniosla 541 rodzin objptych pomocq. W kolejnych latach liczba 

rodzin objptych pomocq malala, w I p6lrocm 2006 roku wyniosla 337 rod7in kt6rym zostala 

przyznana pomoc. 

Niepokojqcym zjawiskiem w grninie jest systematyczne uboienie spolecznoici 

lokalnej, co ma swoje odnvierciedlenie w wysokoici Swiadczen z pomocy spoiecmej oraz 

malejqcych dochodach wlasnych gminy. 

Pnemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujqce przewagq sity dzialanie przeciw 

czionkom rodziiy, naruszajqce prawa i dobra osobiste, powodujqce cierpienie i szkody. 

DoSwiadczanie przez dziecko przemocy fizycznej lub bycie jej Swiadkiem moze by6 

przyczynqproblem6w emocjonalnych w doroslym iyciu. Nie mniej, a czpsto jeszcze bardziej 

destrukcyjne dlialania mogq wywierad. wulgarne wyzwiska, poniianie i groiby (straszenie 

przemocq). 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje siq tym, ze: 

1. Intencjonalna Przemoc jest zamierzonym dzialaniem cztowieka i ma na celu 

kontrolowanie i podporzqdkowanie ofiary. 

2. Sily sqnier6wne. W relacji jedna ze stron ma przewagp nad drug%. Ofiara jest stabsza, 

a sprawca silniejszy. 



3. Narusza prawa i dobra osobiste. Sprawca wykorzystuje przewagg sib, .namsza 

podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalnoici fizycznej, godnodci, szacunku 

itd.). 

4. Powoduje cierpienie i b61. Sprawca naraia zdrowie i zycie ofiary na powme szkody. 

Dodwiadczanie bolu i cierpienia sprawia, i e  ofiara ma mniejszq zdolnod6 do 

samoobrony. . 

Zgodnie z art. 207$1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestqpstwem. 

Rozrtriniamy dwa rodzaje przemocy: 

Przemoc gorqca - ktbrej towarzyszy zfod6, agresja i fhia. U jej bodel lezy frustracja 

i niemoc. Przemoc ta szybko siq pojawia, po wyiadowaniu szybko znika, czqsto sig 
- 

powtarza, co tworzy ciqgi. 

Przemoc chiodna - wynika z dzialai z premedytacj% dziaiania sq wyrezyserowane. 

Przemocy tej zazwyczaj nie towarzyszy gniew, sprawca wypeinia role przenoszonq 

z pokolenia na pokdenie. 

Pormy przemocy: 

- Pnemocfizyczna - charakteryzujqjq glbwnie popchnigcia, uszczypniecia, wykqcanie 

r&, klapsy, policzkowanie, duszenie, ciosy noiem, przypalanie lub podpalanie, 

topienie, polewanie substancjami 2rqcymi i wrzqtkami. Przemoc ta trwa czesto latami. 

- Przemoc psychiczna - to psychiczny terror, emocjonalny gw& i szantai, zadawanie 

dotkliwych, niewidocznych golym okiem ran psychicznych poprzez ponizanie, 

zastraszanie, przedladowanie, benuzglqdnodC, nie liczenie siq z potrzebami 

i pragnieniami innyck narzucanie wiasnych racji i norm, cyniczne szydzenie, 

wydmiewanie i kpienie, wymuszanie czegokolwiek by osiqgn$ wyiqcznie wiasne 

korzydci, a prgede wszystkim by mzymac stan strachu i poczucie bezsilnodci 

w ofiarze - to przyklady akt6w przemocy psychicznej obecnych na co dzien. 

- Przemoc seksualna - Jej fomy to gwak malienski, wymuszenie nieakceptowanych 

praktyk seksualnych (seksu oralnego, analnego, masturbacja przedmiotami, seks przy 

dzieciach a t a k e  rejestrowanie swoich poczynai kamerqwideo). 
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- Znecanie sic nad bliskimi- formy tej przemocy to znqcanie siq nad wsp6lnymi 

dzieCmi, poniianie i zie traktowanie zwiqanych z malionkami krewnych i bliskich, 

zabijanie i torturowanie ulubionych zwierzqt. 

Wediug niektitrych statystyk 95% przypadkdw bicia partnerki ma zwipek z alkoholem. 

Niektore badania wskazujg i e  40% partner6w znqcajqcych siq nad rodzinq to osoby 

uzaleznione od alkoholu. Prawdopodobienstwo wystqpienia akt6w przemocy w rodzinach 

allcoholowych jest ponad dwukrotnie wiqksze nii w pozostalych. Istniejq badania, ktore 

stwierdzajg i i  w przypadku kobiet maltretowanych przez naduiywajqcych alkohol mqzow, 

wyraina jest tendencja do powtarzania siq w ich malienstwie sytuacji rodzinnej 

z dziecinstwa. Cork brutalnych, naduiywajqcych alkoholu ojcbw, decydowaly siq na 

malienstwo z mqiczyznami prezentujqcymi te same cechy czy sldonnoici. 

Aby zapobiegat oraz skutecznie eliminowat przemoc w rodzinie z naszego zycia, 

trzeba najpierw zdawat sobie sprawq z jej przyczyn. Podstawowq przyczynq agresji 

i przemocy nie jest brak dobrego wychowania czy wladciwych manier, lecz Mqdne 

postqpowanie w jakiejS dziedzinie zycia i z w i ~ a n e  z tym cierpienie. Tylko czlowiek 

przeiywajqcy kryzys i bardzo cierpiqcy moze stat siq agresywny i stosowat przemoc. Zaden 

szczqdliwy cziowiek nie bqdzie zachowywa1 sip w spos6b agresywny czy okrutny. JeSli 

chcemy, bySmy sami nie byli agresywni, musimy dbat o to, by nasze post~owanie we - 
wszystkich dziedzinach iycia byio uczciwe i dojrzde. Takie postqpowanie przynosi nam 

I * 
radodC i sprawia, ze nie musimy niczego *at przed bliskirni, ani nikogo szantaiowad. 

I. Nie mamy tez potrzeby, by poprzez agresjq odreagowaC nasze rozczarowania, napiqcia czy 

niepokoje psychiczne. Z drugiej strony trzeba przyglqdac siq postawie tych, z ktorymi 

I budujemy blizsze wiqzi. Jeili sq to ludzie, kt6rzy biqdzg klami% czy kt6rzy sq agresywni 

wobec imych ludzi, to wczeSniej czy p6iniej bqdq agresywni takie wobec nas samych. \ 

I 
Tab. 13. Powody przyznania pomocy spoieczuej od 2000 roku do I p61rocza 2006 roku 
og6lem 

I I Lata 
Nazwa (liczba rodzin) 
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W pogarszajqcej siq sytuacji ekonomicznej IudnoSci rolniczej na obszarze . . gminy 

Izbica Kujawska wystqpuje szereg niekorzystnych czynnik6w majqcych wpiyw na produkcjq 

rolnq. Siabe gleby gi6wnie w pohdniowej czqici gminy, wystqpujqcy niedob6r wody 

opadowej dla wzrostu i ronvoju roSlin uprawnych w okresie wegetacji oraz zmniejszenie 

nakiad6w finansowych na odnowq w kwalifikowany material siewny i ochrong roSlin. 

Wszystko to ma wpiyw na jakoSC pienvotnej produkcji towarowej, a w konsekwencji na cenq 

zbytu piod6w rolnych w postaci nieprzetworzonej. 

Jakoit pierwotnej produkcji rolnej, trudnoSci z jej zbytem, a takze brak przetworstwa 

rolno - spoiywczego, chiodnictwa i przechowalnictwa oraz rozdrobnienie gospodarstw 

rolnych powodujrt ze osiilgane dochody sq niewystarczajqce dla zabezpieczenia potrzeb 

bytowych rolnikow. Stanowi to r6wniez barierg w romoju i unowoczeSnianiu 

indywidualnych gospodarstw rolnych. 

Alkohoiik to czlowiek chory, ponosi straty na skutek picia, wyrzqdzajqc tym krzywdq 

sobie i najblizszym, a mimo to pije nadal. Chce przestak pit, a nie potrafi. Alkoholik ma 

chore my6lenie, uczucia, cialo i duszq. Co to jest alkoholizrn? Alkoholum to choroba 

postgpujqca, nieuleczalna, kt6ra prowadzi do Smierci, jednak leczqc moina ja, zatrzyrnaf. 

w kaidej fazie rozwoju. Istotq choroby alkoholowej jest to, ie mySli, uczucia i zachowania sq 

zaleine od alkoholu. Alkoholim atakuje i niszczy wszystkie obszary iycia cziowieka: 

rodzinq, pracq, zdrowie, kontakty z ludimi. Alkoholizm to choroba o konkretnych objawach, 

takich jak gl6d alkoholu, picie ciqgami, " m a n e  filmy", klinowanie, "mocna giowa", 

koncentracja @cia wok61 picia. Alkoholizm to choroba ciala, umysh, uczuC i duszy. 

Sygnaiy ostrzegawcze: 

. Niebezpieczenstwo uzaleinienia od alkoholu pojawia siq w chwili, kiedy czlowiek 

zauwaia, ze dziaianie alkoholu odprgia i daje ulgg, redukuje napiqcie i niepokoj, 

osiabia poczucie winy, odrniela, uiatwia zainiqcie czy pobudza do dziaiania. 

Stopniowo, osoba zagrozona uzaleinieniem zaczyna poszukiwat, inicjowat 

i organizowat okazje do wypicia, pije z chciwoScirt wyprzedza kolejki, powtarzajqsiq 

przypadki upicia, a takie pije alkohol pomimo zalecen lekarskich, sugerujqcych 

koniecznoBC powstrzymywania siq od picia. 

* 
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Wkr6tce zaczyna by6 dumna z tego, ze moie wypiC wiqkszq niz uprzednio iloS6 

alkoholu (tzw. mocna giowa Swiadczqca o wzrobie tolerancji na alkohol), ale 

jednoczehie pojawia sic niepok6j spowodowany trudnoSciami w odtworzeniu 

wydarzen, kt6re mi* miejsce podczas picia (tzw. palimpsesty alkoholowe, "urwane 

filmy", "przerwy w iyciorysie"). 

Osoby, kt6re uprzednio pily wyiqcznie w sytuacjach towarzyskich zaczynajq pit 

samotnie i do tego w ukryciu. Coraz cz~iciej powtarzaja, siq przypadki prowadzenie 

samochodu po niewielkiej nawet iloSci alkoholu. 

Osoba "wchodza,ca" w uzaleinienie stara siq unikat rozmow na temat swojego picia, 

a p6iniej reaguje gniewem bqdi agresjq na sygnaiy sugemjqce potrzebq ograniczenia 

picia oraz w sytuacjach utrudniajqcych dostqp do alkoholu. 

Kiedy zaczyna sobie zdawaC sprawq z tego, ze jej picie r6zni siq od picia innych os6b 

podejmuje "ciche" pr6by ograniczania pcia po to, aby udowodni6 sobie, ze jeszcze 

posiada kontrole nad piciem alkoholu. 
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PROJEKT NR 1 

NAZWA PROJEKTU 

Cel gl6wny: ,,Pneciwdziaianie bezrobociu" 

Cele szczeg6lowe: 

- wspieranie bezrobotnych w poszukiwaniu pracy, 

- przeciwdzialanie oraz eliminowanie negatywnych skutkow psychospolecmych 

bezrobocia r6wniei uzaleznieniu bezrobotnych Swiadczeniobiorc6w od instytucji 

pomocy spoiecmej. 

Problem: 

Maia liczba przedsi~biorstw w okolicy gminy. 

Kierunki dzialania: 

- zatrudnienie bezrobotnych w rarnach aktywnych form przeciwdzialania bevobociu 

(np. roboty publicme, prace intenvencyjne, staZe, przygotowanie zawodowe), 

- wsp6lpraca z pracodawcami zmierzajqca do zapewnienia miejsc pracy w pienvszej 

kolejnoici osobom korzystajqcym z pomocy spolecznej, 

- dzialalnoSC informacyjna dla bezrobotnych o mozliwoSciach pomocowych, a dla 

organizacji p~:.~rzqdowych o aktualnych projektach w kierunku przeciwdzialania 

bezrobociu. 

- romoj doradma zawodowego w szkolach, 

- wspieranie szkoleli zawodowych, 

- prowadzenie przez pracownik6w socjalnych pracy socjalnej, 

- pomoc psychologicma dla os6b pozostajqcych bez pracy. 

Rozpatrujqc skutki wywoiane bezrobociem naleiy podkreSliC, t e  zatrudnienie umozliwia 

zaspokojenie nie tylko potrzeb podstawowych cziowieka, ale daje take  mozliwoSC 

samorealizacji. Zjawisko bezrobocia pr6cz ekonomicznego punktu widzenia podkreila 

psychologiczny aspekt pozostawania bez pracy. Z sytuacjq tq wi@q siq psychiczny 



dyskomfort cvynika-iacy ze sratusu bezrobotnego. h6ry jawi siq jako poniienie, degradacja 

spdeczna. 

Okres realizacji projektu: 

- dzialanie ci&e w horyzoncie czasowym strategii 

Jednostki realizujqce: 

- Urzqd Gminy i Miasta, 

- Miejsko-Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej. 

2r6dta Finansowania: 

- Budzet gminy, 

- Budiet palistwa, 

- Fundusze Unii Europejskiej. 



PROJEKT NR 2 

NAZWA PROJEKTU 

Cel gi6wny: ,,Przeciwdzialanie ub6stwuW 

Cele szczeg6lowe: 

- wdrozenie programbw zapobiegania sytuacjom kryzysowyrn, kt6re mogq prowadzii 

do uzaleinieh, bezdomnoici, czy tez wykluczenia z systemu edukacji (domy samotnej 

matki, intenvencje przeciw przemocy w rodzinie), 

- pomoc grupom naraionym na ryzyko trwatego ub6stwa w tym dzialania sfuzqce 

eliminacji wykluczenia spotecmego wirod dzieci. 

. 
Problem: 

BezradnoSC w rozwiqqwaniu wlasnych problembw, wysokie bezrobocie. 

Kierunki dzialania: 

- dostosowanie uslug administracyjnych i socjalnych do potrzeb ludzi wykluczonych, 

- zapewnienie dostqpu do Srodkbw, praw i ustug w szczegolnoSci osobom znajdujqcyn 

siq w grupach o zwiqkszonym ryzyku wykluczenia do: 

odpowiednich warunkbw mieszkaniowych wraz z podstawowymi ushgami (woda, 

elektrycmoSC, ogrzewanie), 

- pomoc finansowa i rzeczowa dla najubozszych, 

- prowadzenie jadiodajni dla potrzebujqcych. 

Sytuacja materialna rodzin objqtych pomocq Oirodka jest trudna. Przyznawane srodki nie 

zabezpieczajq w pehi podstawowych potrzeb rodziny. 
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Okres rerllzacji projektrr: 

- dzialanie ci&e w horyzoncie czasowym strategii 

Jednostki realizu,ii;lce: 

- Urz%d Gminy i Miasta, 

- Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spdecznej. 

zr6dla Finmnsowania: 

- Budiet grniny, 

- Budzet panstwa. 



PROJEKT 3 

NAZWA PROJEKTU 

Cel glbwny: ,,Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie" 

Cele szczegblowe: 

- wspieranie os6b dotkni~tych przemocq w rodzinie, 

- przeciwdzialanie oraz elirninowanie przemocy w rodzinie. 

. 
Problem: 

Brak wyspecjalizowanych zespolow do rozwivania poszczegdlnych typ6w problemdw. 

Kierunki dzialania: 

- udzielenie pomocy ofiarom przemocy (pomoc materialna, prawna, zapewnienie opieki 

lekarskiej), 

- podjqcie d z i d d  wobec sprawc6w przemocy 

skierowanie na leczenie, 

pornoc psychologiczna 

- tworzenie grup samopomocoviych ofiar pomocy, 

- podnoszenie kompetencji przedstawicieli sluib i instytucji do udzielania pomocy 

ofiarom przemocy: 

policjant6w, 

nauczycieli, pedagog6w szkolnych, 

pracownikow socjalnych, 

s 



- wspiesanie akc-ii informacyjnych na temat przernocy, 

- rozwoj poradnictwa specjalistycznego, 

- prowadzenie procedury intenvencyjnej w sprawach przemocy domowej w policji, 

- rozwoj zajqc pozalekcyjnych w szkole i poza szkdiq. 

W realizowaniu tych dziaian powinny wzi@ udzial wszystkie w/w osoby pracujqce 

w instytucjach pomagajqcych ofiarom i sprawcom przemocy. Problem przemocy 

w rodzinie powinien by6 na biezqco monitorowany i corocznie uwzgl~dniany 

w gminnym programie rozwiqzywania problemow alkoholowych. 

Okres realizacji projektu: 

- dzialanie cislgte w horyzoncie czasowym strategii 

Jednostki realizujqce: 

- Urzqd Gminy i Miasta, 

- Miejslto-Gminny OSrodek Pomocy Spdecznej, 

- Szk*. 

~ r d d l a  Finansowania: 

- Urzqd Gminy i Miasta, 

- Miejsko-Gminny OSrodek Pomocy Spdecznej. 



NAZWA PROJEKTU 

Cel gMwny: ,,Przeciwdzialanie alkoholizmowi" 

Cele szczeg6lowe: 

- profesjonalna pomoc terapeutyczno- profil&tyczna, 

- racjonalna i efektywna profilaktyka problem6w, 

- skuteczne przeciwdzialanie uzaleinieniom, 

- promocja zdrowego stylu iycia, szczegolnie wdrod dzieci i mlodzieiy. 

Problem: 

Brak wyspecjalizowanych zespol6w do romiqzania poszczegdlnych typ6w problem6w, slaba 

integracja Srodowisk lokalnych, slabo zorganizowane i zmotywowane grupy samopomocowe. 

Kierunki dzialania: 

- organizowanie dzialari zwigkszajqcych dostgpnoSC terapeutycznrl i rehabilitacyjna dla 

osbb uzaleinionych, 

- dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunkow korzystania z zezwolenia na 

sprzedai napoj6w alkoholowych, a w szczeg6lnodci sprzed* alkoholu osobom 

nieletnim, 

- podejmowanie intenvencji w przypadku zlamania zakazdw reklamy i promocji 

napoj6w alkoholouych oraz sprzedaiy napojow nieletnim i niebzeiwym, 

- cictple monitorowanie zjawiska, szczegdlnie wSr6d dzieci i mlodzieiy (ankiety 

w szkolach), 

- udzielenie rodzinom, w kt61ych wystqpujq problemy alkoholowe pomocy 

psychologicznej i prawnej, a w szczeg6lnodci ochrony przed przemocq w rodzinie, 

- tworzenie zespd6w interdyscyplinarnych dziaiajapych profesjonalnie i kompleksowo 

w zakresie rozwiqzywania problemow alkoholowych, 



- inic)owanie wspolpracy regionalnej w zakresie rozwiazywania problemow 

aikoholowycl~, 

- wspierania akcji informacyjnych o skurkach alkoholizmu, 

- rozwoj poradnictwa specjalistycznego dla osob wychodzqcych z alkoholizmu, 

- tworzenie i realizacja programow profilaktycznych, 

- przygotowanie programow wsp6ipracy shzb i instytucji pomocowych, 

- dzialania ratunkowe: 

informowanie o mozliwosciach leczenia- poradnictwo, 

motywowanie do leczenia ambulatoryjnego, 

- wychodzenie z uzaleznienia: 

zapewnienie moiliwoici leczenia osobie uzaleznionej, 

wzmocnienie efektow leczenia. 

Model rozwiqzywania problemow alkoholowych zaklada, ze wigkszoic kompetencji 

i Srodkow finansowych jest zlokalizowanych na poziomie gmin, ktore na mocy ustawy 

o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi uzyskaly kompetencje do 

rozwiqzywania problemow alkoholowych w spdecznoSciach lokalnych. Gminy, z racji 

dysponowania najwigkszq wiedzq o problemach swoich spdecznosci oraz o dostepnych 

zasobach, mogq tym samym przedsiqwziqt irodki zaradcze oraz naprawcze skierowane do 

lokalnych spolecznosci. 

Okres realizacji projektu: 

- dziaianie ciqgle w horyzoncie czasowym strategii 

Jednostki realizujqce: 

- Urzap Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, 

- Miejsko- Gminny OSrodek Pomocy Spdecznej, 

- Szkoly. 

~ r 6 d t a  Finansowania: 

- Urzqd Gminy i Miasta, 

- Miejsko-Gminny OSrodek Pomocy Spdecznej. 



IV. i r6dto finansowania strategii 

~rodki  finansowe pochodzqce z budietu gminy w zakresie finansowania zadari 

wlasnych gminy, pomocy spolecznej oraz z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. 



V. Renlizatorzy projektu 

- Osrodek Pomocy Spdecznej, 

- Szkdry, 

- Urzqd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej 
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VII. Wnioski i uwagi koncowe 

Strategia rozwiqzywania problemow spdecznych jest dokumentem okreslajqcym cele 

i dzialania do roku 2015 w zakresie problematyki spdecznej, wymagajqcym okresowej 

aktualizacji zmian zachodzqcych w otoczeniu, jak i w samym spdeczenstwie. Przygotcwanie 

projektu dokumentu i jego przyjecie przez Rade Gminy konczy pienvszy etap planowania. 

Dhgookresowy charakter planowania strategicznego w zakresie problematyki spdecznej 

wymaga stalego sledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycmych, spofecznych i ich 

uwzgledniania w strategii. 

Strategia rozwimania  problemow spdecznych wymaga corocmej aktualizacji. 

Aktualizacja ta zostanie przeprowadzona przez Miejsko - Gminny Oirodek Pomocy 

Spdecznej w Izbicy Kujawskiej. 


