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UCHWAŁA NR IV/39/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011 
- 2015. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591; Dz .U. z 2002r. Nr 23, poz.220; Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 153, poz. 
1271; Dz.U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055; Dz. U. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Dz.U. Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. 
Nr 17, poz.128; Dz.U. Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327; Dz.U. Nr 173,poz. 1218; Dz. U. 
z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Dz. U. Nr 223,poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420; Dz. U. Nr 157, poz. 1241; 
Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142; Dz. U. Nr 28,poz. 146; Dz. U. Nr 40, poz. 230; Dz. U. Nr 106, poz. 675) oraz art. 
17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362; Dz.U. Nr 
202, poz. 1551; Dz.U. Nr 219, poz. 1706; Dz U. Nr 221, poz. 1738; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.146; Dz.U. Nr 40, 
poz.229; Dz.U. Nr 81, poz. 527; Dz.U. Nr 125, poz. 842; Dz.U. Nr 217, poz. 1427) Rada Miejska w Krapkowicach 
uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 
2011-2015 jako załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr inż. Witold Rożałowski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/39/2011 z dnia 9 lutego 2011 r.

Strategia OPS 2011-2015 Załącznik Nr1

Zalacznik1.pdf




Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr_______________ 


Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z dnia 9 lutego 2011r.  


 
 
 
 
 
 
 


STRATEGIA 
 
 
 


Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie 
Krapkowice na lata 2011-2015 


 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 2 


 


I. Wstęp. Podstawy prawne .................................................................. 
 
II. Diagnoza.............................................................................................. 
 
1. Podstawowe dane demograficzne................................................................................ 
2. Rynek Pracy.................................................................................................................. 
3. Podstawowe elementy infrastruktury............................................................................. 
3.1. Pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych . 
3.2. Lecznictwo zdrowotne, odwykowe i profilaktyka ..................................................... 
3.3. Placówki oświatowe................................................................................................. 
3.4. Budownictwo mieszkaniowe i socjalne ................................................................... 
 


III. Wybrane problemy społeczne, zdrowotne oraz edukacyjne w 
gminie Krapkowice ............................................................................. 


 
1. Poziom bezrobocia ....................................................................................................... 
2. Zagadnienie bezdomności i wykluczenia społecznego ................................................ 
3. Problemy związane z uzależnieniem i przemocą domową .......................................... 
4. Zagadnienie niepełnosprawności ................................................................................. 
5. Problemy wychowawcze młodzieży w wieku szkolnym ............................................... 
 


IV. Szanse i zagrożenia dotyczące problemów społecznych w 
gminie Krapkowice ............................................................................. 


 
1. Przeciwdziałanie bezrobociu......................................................................................... 
2. Przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu społecznemu......................................... 
3. Przeciwdziałanie przemocy domowej i uzależnieniom.................................................. 
4. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych........................................................... 
5. Przeciwdziałanie problemom wychowawczym w placówkach oświatowych ................ 
 


V. Programy i kierunki działań strategicznych .................................... 
 
VI. Podsumowanie ................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


03 


 
05 


 
05 
06 
07 
07 
12 
14 
21 
 
 
25 


 
25 
26 
28 
30 
31 


 
 
32 


 
32 
33 
33 
35 
36 
 
42 


 
46 







 3 


I Wstęp. Podstawy Prawne. 


 
 


Strategia integracji i polityki społecznej w gminie Krapkowice została opracowana 


w celu podejmowania działań zmierzających do rozwiązywania dominujących 


problemów społecznych istotnych dla krapkowickiej społeczności lokalnej. Potrzeba 


opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice 


wynika przede wszystkim z tego, że narastające problemy  mogą wpływać niekorzystnie 


na życie wszystkich  mieszkańców naszej społeczności. 


Strategię rozwiązywania problemów społecznych opracowano korzystając z 


wiedzy pracowników Urzędu Miasta i Gminy, danych wydziałów Urzędu, a także 


jednostek organizacyjnych gminy Krapkowice. 


Przyjęcie tego dokumentu do realizacji umożliwi nie tylko zbudowanie zintegrowanego 


systemu pomocy społecznej w gminie Krapkowice na lata następne, ale również 


stworzy większe szanse na pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania z budżetu 


państwa i funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Opracowane w ubiegłych latach 


strategie pozwoliły skorzystać z dodatkowych środków finansowych na zakup 


samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 


Rehabilitacji Osób Niepełnosprwnych, natomiast z funduszy unijnych na udział w 


Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki zarówno przez Ośrodek Pomocy Społecznej jak 


i placówki oświatowe z naszej gminy. 


Podstawę prawną do opracowania niniejszej strategii stanowiły: 


 


- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 


1362 z późniejszymi zmianami) 


- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 


zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z późniejszymi 


zmianami) 


- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 


alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) 


- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2005r. Nr 179, 


poz. 1485 z późniejszymi zmianami) 


- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 


2005r. Nr 180 poz. 1493 z późniejszymi zmianami) 
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- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122, 


poz. 1143 z późniejszymi zmianami) 


- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 


wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) 


- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 


mieszkań chronionych i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2006r. Nr 251 poz. 1844 z 


późniejszymi zmianami) 


- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 94 


poz. 651 z późniejszymi zmianami) 


- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. 


(Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami) 


- Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 


139, poz. 992 z późniejszymi zmianami) 


- Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. 


U. z 2009r., Nr 1 poz. 7 z późniejszymi zmianami) 


- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r., 


Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami) 


- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 


ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi 


zmianami) 


- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 


71, poz. 734 z późniejszymi zmianami) 


oraz: 


Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007r. – 2015r. 


Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2007 – 2013 


Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski 


Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015 


Program Wspierający Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności 


Program Wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 


Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 


Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000 – 2015 


Wojewódzka Strategia w zakresie polityki społecznej na lata 2002 – 2015 


Wojewódzki program pomocy i integracji społecznej na lata 2010 – 2015 
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Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla 


województwa opolskiego na lata 2010 – 2015 


Wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii na lata 2010 – 2015 


 


II. Diagnoza 


 


1. Podstawowe dane demograficzne 


 


Gminę Krapkowice zamieszkuje 23 408 osób dane na dzień 31.12.2010r. i w ostatnich 


latach można zaobserwować spadek ogólnej liczby mieszkańców., częściowo wynika to 


z faktu, iż wiele osób przebywających za granicą od kilku czy kilkunastu lat dopiero w 


ostatnich latach reguluje sprawy z wiązane z wymeldowaniem. Spadek ten jest nieduży, 


nie mniej jednak zauważalny. 


 


Rok 


 


Gmina Ogółem 


 


Miasto 


 


Wieś 


2007 23 859 17 368 6 491 


2008 23 730 17 264 6 466 


2009 23 631 17 165 6 466 


2010 23 408 17 023 6 385 


Źródło: dane Wydziału Ewidencji i Ludności UMiG Krapkowice  


 
 


Powyższa tabela obrazuje, że w gminie przeważa ludność zamieszkująca 


miasto, natomiast osoby zamieszkujące w 11 wsiach i sołectwach stanowią średnio 


27 % ogółu mieszkańców gminy. 


Dane stan na dzień 31.12.2010r. wskazują, że największą grupę wszystkich 


mieszkańców stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Poniższa tabela przedstawia w 


sposób liczbowy mieszkańców naszej gminy wg grup wiekowych z podziałem na ogólną 


liczbę mieszkańców w gminie oraz miasto i wieś. 


 dzieci i młodzież wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny 


ogółem 4 150 15 426 3832 


miasto 2 970 11 414 2639 


wieś 1 180 4 012 1193 


Źródło: dane Wydziału Ewidencji i Ludności UMiG Krapkowice 
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2. Rynek Pracy 


 


W Gminie Krapkowice zarejestrowanych jest obecnie 1345 przedsiębiorstw 


(dane na dzień 31.12.2010r.). Poniższy wykres przedstawia w sposób obrazowy liczbę 


zarejestrowanych przedsiębiorstw w latach 2007 - 2010. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Źródło: dane Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej UMiG Krapkowice 


 


 


Z danych Wydziału Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Ewidencji Działalności 


Gospodarczej UMiG Krapkowice wynika, że występuje duże zróżnicowanie sektora 


gospodarczego, jednak przewagę stanowią jednoosobowe przedsiębiorstwa 


prowadzące głównie działalność usługowo handlową tym samym nie tworzą one 


nowych miejsc pracy. 


Należy jednak nadmienić, że pomimo spadku w 2008r. zarejestrowanych 


przedsiębiorstw w stosunku do 2007r. to w 2009r. i w 2010r. zauważamy tendencję 


wzrostową. Być może fakt ten jest zapowiedzią optymistycznej wizji dla naszej gminy. 


Przeważająca ilość firm funkcjonuje w sektorze prywatnym, stanowi ona ponad 


80% ogółu firm. Także w rolnictwie przeważają mniejsze gospodarstwa rolne, co 


powoduje małe zatrudnienie w tym sektorze. Małe gospodarstwa rolne charakteryzują 
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się tym, iż prace w nich wykonują przeważnie członkowie rodzin, a dodatkowe czasowe 


zatrudnienie znajdują tylko nieliczne osoby i to głównie w okresie prac sezonowych. 


Jednak dla pomocy społecznej, każde zatrudnienie nawet krótkotrwałe jest 


szansą na aktywizację bezrobotnych zwłaszcza bezrobotnych długotrwale. 


 
3. Podstawowe elementy infrastruktury 


 


3.1 Pomoc Społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 


niepełnosprawnych. 


 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach. 


 


Jedną z podstawowych jednostek gminnych  wykonujących zadania zlecone i 


własne  gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Do zadań pierwszoplanowych w 


działalności Ośrodka Pomocy Społecznej należy przede wszystkim: 


- pomoc w rozwiązywaniu problemów osób, rodzin i grup (m.in.: poprzez poradnictwo 


i pracę socjalną); 


- współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz poprawy sytuacji 


osób, rodzin i grup wymagających pomocy; 


- podejmowanie działań zmierzających do zaspokojenia stwierdzonych potrzeb 


społecznych, psychicznych i biologicznych; 


- wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej lub 


innych ustaw mających na celu  ochronę poziomu życia osób i rodzin; 


- rozwiązywanie problemów patologii społecznej m.in.: alkoholizmu, narkomanii, 


przemocy w rodzinie, wykluczenia społecznego i bezdomności; 


- tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym 


rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej; 


- koordynacja działań podmiotów działających na rzecz pomocy społecznej. 


 


Pomimo podejmowanych wielu działań o charakterze pomocowym w ostatnich 


latach liczba rodzin i osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej nie maleje. 
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Źródło: dane ze sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach 


 


Powyższy wykres obrazuje liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej 


OPS Krapkowice w latach 2007-2010. Należy zwrócić uwagę, iż wykres przedstawia 


tendencję rosnącą świadczeniobiorców pomocy społecznej, a w 2010r., liczba ta w 


stosunku tylko do roku poprzedniego zwiększyła się aż o 109 rodzin. 


Dodatkowo OPS Krapkowice realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach 


mieszkaniowych. Dane poniżej przedstawiają liczby przyznanych dodatków 


mieszkaniowych i jak widać te świadczenia mają tendencję malejącą, głównie wynika to 


z  zaostrzeń przepisów prawa w ostatnich latach. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Źródło: dane ze sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach 
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Zmiany przepisów prawa w 2004 roku spowodowały, iż do pomocy społecznej 


przekazano nowe zadanie – świadczenia rodzinne. Przedstawione poniżej dane 


obrazują jak w latach 2007 –2010 realizowano je w Ośrodku Pomocy Społecznej. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Źródło: dane ze sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach 


 


 Pomimo tendencji spadkowej co do ilości korzystających ze świadczeń 


rodzinnych osób, wzrosła ogólna kwota wypłacanych w tej formie świadczeń. Powodem 


takiego stanu rzeczy jest podwyższenie kwot zasiłków rodzinnych oraz świadczenia 


pielęgnacyjnego. Wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych podlega weryfikacji 


co 3 lata. Pierwszej weryfikacji dokonano 1 września 2006r., następnej 1 listopada 


2009r., w wyniku czego podniesione zostały kwoty niektórych rodzajów świadczeń 


rodzinnych. Data najbliższej weryfikacji przypada na dzień 1 listopada 2012r.  


 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach na mocy ustawy z dnia 7 września 


2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 1 poz. 7 z 2009r. z 


późn. zm.), wypłaca  od dnia 01.10.2008r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego.  


Osobą uprawnioną do ubiegania się o wsparcie przewidziane w ww. ustawie jest osoba 


posiadająca prawo do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego jeżeli 


egzekucja okazała się bezskuteczna. 
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Z tej formy pomocy skorzystało: 


Rok 2008 – 90 osób 


Rok 2009 – 95 osób 


Rok 2010 – 102 osoby 


 


Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach 


 


Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach jest samodzielną jednostką 


organizacyjną powołaną do realizacji zadań zleconych gminie przez administrację 


rządową pomocy społecznej. jako instytucjonalna forma pomocy obejmuje swym 


działaniem przede wszystkim: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, a także osoby 


znajdujące się w sytuacjach zagrożenia dla zdrowia psychicznego. Placówka zapewnia 


pomoc osobom w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej w celu poprawy 


ogólnego rozwoju i sprawności każdego swojego uczestnika. 


 Podstawowym zadaniem jednostki jest podtrzymywanie w dobrej kondycji 


psycho-fizycznej i rozwijanie różnorodnych umiejętności uczestników, niezbędnych do 


możliwie jak najbardziej samodzielnego życia, obecnie korzysta z miejsca w ŚDS – 40 


osób. 


 Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest kompensowanie skutków 


niepełnosprawności poprzez: 


 prowadzenie działań wspierająco-rehabilitacyjnych zmierzających do osiągania 


przez osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz osoby niepełnosprawne 


jak największej samodzielności i zaradności życiowej, 


 stwarzanie warunków do aktywnego funkcjonowania, samorealizacji, rozwijania 


zainteresowań, 


 uczenie poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym, 


 wspieranie uczestników i ich rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych, 


 integrację osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi. 
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 Podopieczni oprócz zajęć prowadzonych na terenie ŚDS mają możliwość 


uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach o charakterze imprez kulturalnych, sportowych, 


rekreacyjnych. 


Dodatkowo przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach 


funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, 


emerytów i rencistów, osoby skierowane tam na pobyt mają możliwość korzystania z 


gorącego posiłku. 


 


Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach 


 


Warsztat Terapii Zajęciowej jest jednostką organizacyjną Gminy Krapkowice 


realizującą zadania dofinansowywane  przez  Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób 


Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 


niepełnosprawnych. 


Zadaniem  WTZ  jest  rehabilitacja zmierzająca do ogólnego rozwoju uczestnika 


poprzez nabywanie i utrwalanie  podstawowych i specjalistycznych umiejętności  


społecznych i zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy i samodzielnego 


funkcjonowania w    środowisku  społecznym. Z codziennych zajęć korzysta 30 osób i 


są to osoby niepełnosprawne z powiatu Krapkowickiego. 


Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach realizuje swoje zadania statutowe 


min. na podstawie ramowych programów terapeutycznych (roczne i miesięczne) dla 


poszczególnych pracowni i zespołów, w ramach terapii zajęciowej, psychoterapii, 


fizjoterapii i edukacji zdrowotnej. Zajęcia dla 30 uczestników WTZ prowadzone są w 5 


osobowych grupach w 6 pracowniach, gdzie realizuje się tematykę bezpośrednio 


związaną z daną pracownią w ramach treningów. 


 Prowadzi się również zajęcia z zakresu nabywania umiejętności 


interpersonalnych, pobudzania i rozwijania procesów psychoruchowych z zakresu 


zaradności osobistej i samodzielności, załatwiania spraw w urzędach i instytucjach 


Realizacja zadań dot. uczestnictwa w życiu społeczności WTZ i integracji ze 


środowiskiem lokalnym i ponadlokalnym, oraz zajęć z kulturotechniki odbywały się na 


zorganizowanych spotkaniach, zajęciach, imprezach, uroczystościach, wyjazdach i 


wycieczkach 
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3.2 Lecznictwo zdrowotne, odwykowe i profilaktyka. 


 


 Placówki działające na terenie Gminy Krapkowice udzielające pomocy osobom 


uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz współuzależnionym oraz przemocy w 


rodzinie. 


 


1. Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu Krapkowice. Prowadzi 


terapie dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz działalność 


diagnostyczną, informacyjną i edukacyjną. 


2. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień  Otmęt. Prowadzone są 


terapie dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz działalność 


informacyjną i edukacyjną dot. uzależnienia od narkotyków. 


3. Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny Kr-ce Os. XXX-lecia. Prowadzone są 


konsultacje i terapia dla osób uzależnionych od alkoholu  i współuzależnionych. 


Punkt prowadzi również działalność informacyjną i edukacyjną dla osób 


uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin. 


4. Klub Abstynenta Kr-ce Os. XXX-lecia - działające tam grupy AA i Al. – Anon niosą 


pomoc i udzielają wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym. Przez cały 


rok Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspiera Klub 


Abstynenta, który działa w Krapkowicach od 25 lat. Spotkania  odbywają się 3 razy 


w tygodniu (wszystkie   grupy). Na spotkania uczęszcza około 40 osób w tym na AL. 


– Anon – średnio 20 osób. Uzupełnieniem terapii są wszelkie imprezy rodzinne 


organizowane w Klubie oraz wspólne wyjazdy na terenie województwa i kraju. Z 


okazji rocznic trzeźwościowych członków grupy AA oraz założenia grupy 


organizowane są uroczyste obchody. Przy Klubie Abstynenta działa również 


Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Turystyczne, które zajmuje się propagowaniem 


zdrowego i trzeźwego stylu życia. Organizowane są wycieczki i wyjazdy dla dzieci i 


dorosłych. 


5. Świetlice Środowiskowe korzystają z nich dzieci żyjące w rodzinach 


dysfunkcyjnych, które doświadczają wielu szkód emocjonalnych, duchowych  i 


społecznych. Często nie mają zapewnionych podstawowych potrzeb. Nie mają 


również zapewnionej opieki oraz prawidłowej organizacji czasu wolnego. Główny cel 


to zapewnienie im tej opieki w godzinach popołudniowych oraz rozbudzenia różnych 


zainteresowań. Ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych prowadzona jest działalność następujących świetlic 


środowiskowych: 


Świetlica Środowiskowa przy ul. Mickiewicza, z której średnio korzysta 40 dzieci, 


w ciągu  roku 100 dzieci. 


Świetlica Środowiskowa przy PSP nr 1 ul. Szkolna uczęszcza do niej średnio 33 


dzieci 2 razy w tygodniu, w ciągu roku 51 dzieci. Jedną z form pomocy jest 


finansowanie podwieczorków dla dzieci. 


Świetlica Środowiskowa w Ściborowicach dla dzieci z rodzin wiejskich dokąd  


uczęszcza około 25 dzieci, w ciągu roku 58 dzieci. Dzieci i młodzież spędzają czas 


wolny grając w różne gry, bawiąc się rozwijają swoje zainteresowania, biorą udział w 


konkursach, organizują różne akcje społeczne, mają zapewniona opiekę w 


godzinach popołudniowych. 


Świetlica środowiskowa w Kórnicy ul. Szkolna do tej świetlicy uczęszcza średnio 


17 dzieci, w ciągu roku około 25 


6. Przemoc domowa jest bardzo często związana z nadużywaniem alkoholu oraz 


innych środków  psychoaktywnych. Działania dotyczące przeciwdziałaniu przemocy 


domowej są skuteczne, jeżeli zaangażowane są w nie różne służby społeczne: 


policja, ośrodek pomocy społecznej, gminna komisja ds. profilaktyki i rozwiązywania 


problemów alkoholowych. Przykładem może być procedura „Niebieskiej karty” 


rejestrująca przypadki przemocy domowej. Gminna komisja stale współpracuje z 


tymi instytucjami, współpraca polega na analizowaniu sytuacji rodzin i planowaniu 


pomocy, kierowaniu osób nadużywających alkoholu i sprawców przemocy na 


komisję oraz do innych instytucji, udzielaniu pomocy psychospołecznej i prawnej 


ofiarom przemocy domowej, wymianie informacji pomiędzy instytucjami. 


Od stycznia 2010r. policja przekazała do OPS w Krapkowicach 43 sprawy osób 


dotkniętych przemocą domową, u osób pokrzywdzonych przeprowadzono  


procedurę „ Niebieskiej Karty”  


Do gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 


skierowano 25 sprawców przemocy nadużywających alkoholu celem pokierowania 


na leczenie odwykowe. 


7. Problem narkomanii - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 


zatrudnia terapeutę ds. narkotyków, który udziela porad oraz prowadzi terapię dla 


osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. 
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Terapeuta ds. narkotyków prowadzi indywidualne rozmowy motywacyjne dla osób 


uzależnionych od środków psychoaktywnych, kieruje do odpowiednich instytucji 


celem podjęcia leczenia. Motywuje rodziców do udziału w grupie anonimowych 


narkomanów, udziela porad. Terapeuta ds. narkotyków współpracuje z gimnazjami i 


prowadzi zajęcia profilaktyczne z uczniami na temat środków psychoaktywnych 


 


3.3. Placówki Oświatowe. 


 
Zarząd Gminy w Krapkowicach przejął placówki przedszkolne na mocy 


postanowienia Rady Gminy w  1991 roku.   Obecnie  na terenie gminy Krapkowice 


działa 7 placówek przedszkolnych. W mieście Krapkowice funkcjonuje 5 przedszkoli: 


 


 Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach z odziałem zamiejscowym w Steblowie, 


Krapkowice, ul. Moniuszki 12 


 Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach z oddziałem integracyjnym, 


Krapkowice, ul. Moniuszki 6 


 Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach, Krapkowice, ul. Żeromskiego 34 


 Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach, Krapkowice, ul. Buczka 11 


 Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach, Krapkowice, ul. Os. XXX-lecia 18. 


 


Na terenie wiejskim  funkcjonują 3 placówki: 


 


 Przedszkole Publiczne w Dąbrówce Górnej, które wchodzi w skład Zespołu  


Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim, Dąbrówka Górna, ul. Opolska 


64, z oddziałami  zamiejscowymi w Rogowie Op. i Gwoździcach. 


 Przedszkole Publiczne w Kórnicy które wchodzi w skład Zespołu Szkolno-


Przedszkolnego w Kórnicy, 


 Przedszkole Publiczne w Żywocicach z oddziałem zamiejscowym w Żużeli, 


Żywocice, ul. Średnia 19. 


 


Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach 


Budynek przedszkola został oddany do użytku w 1935 roku. Do roku 1970 było to 


przedszkole dwuoddziałowe, obecnie jest to przedszkole czterooddziałowe dla dzieci w 


wieku 3 do 6 lat. W skład przedszkola wchodzi jeden oddział zamiejscowy, który mieści 
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się w budynku szkolnym w Steblowie. Przedszkole jest wyremontowane, posiada 


ekologiczne ogrzewanie gazowe, bardzo dobrą bazę dydaktyczną. 


Oddział zamiejscowy w Steblowie - został przeniesiony w 2001 roku do budynku Szkoły 


Filialnej w Steblowie - gdzie znajduje się duża sala zabaw i inne pomieszczenia 


gospodarcze. 


 


Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach  


W roku szkolnym 2000/2001 placówka zmieniła swoją lokalizację. Zajmuje 


część budynku przy ulicy Moniuszki w Krapkowicach: sześć sal zabaw i wiele 


pomieszczeń administracyjnych. Obecnie w placówce zatrudnionych jest 11 nauczycieli 


i 8 pracowników niepedagogicznych. Przedszkole jest sześciooddziałowe dla dzieci w 


wieku 2,5 do 6 lat, bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 


zabawki. Od roku 2002  w placówce funkcjonują oddziały integracyjne dla dzieci 


niepełnosprawnych. 


 


Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach  


 W latach 1960 - 2002 przedszkole mieściło się w  parterowym budynku przy 


ulicy Polnej w Krapkowicach. od września 2002 r. placówka została przeniesiona do 


budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Żeromskiego. Pomieszczenia 


przedszkola zostały wyremontowane, odnowione, dostosowane do potrzeb dzieci 


przedszkolnych.  Dzieci korzystają z posiłków, mają dostęp do sali gimnastycznej, 


uczestniczą w uroczystościach szkolnych. 


 


Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach 


Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w 1976 roku w nowo wybudowanym 


jednopiętrowym budynku. Inwestorem placówki były Śląskie Zakłady Przemysłu 


Skórzanego „Otmęt” w Krapkowicach. Znajdują się tu cztery sale zabaw, salka 


gimnastyczna i pozostałe pomieszczenia zaplecza. Przedszkole posiada duży 


ogrodzony plac zabaw.  Oferta  edukacyjna placówki obejmuje: dodatkowe zajęcia z 


języka angielskiego, rytmiki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej. 


 


Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach 


Zostało wybudowane na terenie nowo powstałego osiedla mieszkaniowego  


w 1981 roku przez Zakłady Cementowo – Wapiennicze w Choruli dla dzieci 
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pracowników zakładu. Dzieci bawią się w czterech salach bardzo dobrze wyposażonych 


w pomoce dydaktyczne i zabawki. Do dyspozycji mają również salkę gimnastyczną i 


plac zabaw. Każdego roku przedszkole uczestniczy w Olimpiadzie Przedszkolaków. W  


ciągu całego roku szkolnego w placówce organizowane są  spektakle teatralne, 


wycieczki krajoznawcze po terenie województwa opolskiego. Tradycją placówki są 


różnorodne formy współpracy z rodzicami, miedzy innymi uroczystości przedszkolne z 


udziałem rodziców, dziadków, zajęcia otwarte dla rodziców oraz festyny dochodowe na 


rzecz przedszkola. 


 


Przedszkole Publiczne w Dąbrówce Górnej  


Powstało w 1952 roku z inicjatywy Dyrekcji i Rady Zakładowej przy Państwowym 


Gospodarstwie Rolnym, jako przedszkole dla dzieci pracowników. W latach 1962-92 


było to przedszkole dwuoddziałowe, a od 1992 roku jednoodziałowe.  Do końca roku 


szkolnego 2000/2001 przedszkole mieściło się w zamku w Dąbrówce. Następnie 


przeniesione zostało do budynku szkolnego.   


Oddział zamiejscowy w Gwoździcach – przedszkole w Gwoździcach zaczęło swą 


działalność w 1968 roku po zaadaptowaniu budynku mieszkalnego, który w 1978 został 


rozbudowany i wyposażony w sanitariaty. Przedszkole, jako samodzielna jednostka 


przestało funkcjonować 31.08.2000 roku. 


Oddział zamiejscowy w Rogowie Opolskim – przedszkole funkcjonuje od 1943 roku. 


Początkowo znajdowało się w zamku w Rogowie i wielokrotnie zmieniało swoją 


siedzibę. Obecnie znajduje się w budynku  szkoły podstawowej.  


 


Przedszkole Publiczne w Kórnicy 


Powstało w 1930 roku i do 1960 roku  prowadzone było przez siostry zakonne.  


Do końca sierpnia 2000 roku było przedszkolem jednodziałowym. Od 1 września 2009r. 


przedszkole zostało połączone  ze szkołą w Zespół Szkolno-Przedszkolny. Składa się  


z dwóch oddziałów : grupy młodszej 4-latki i młodsze oraz starszej 5 i 6-latki. Wszystkie 


dzieci 5 i 6 letnie zamieszkujące w obwodzie są objęte opieką przedszkolną. Tradycją 


placówki są różnorodne formy współpracy z rodzicami, miedzy innymi uroczystości 


przedszkolne z udziałem rodziców, dziadków oraz festyny . 


 


 


Przedszkole Publiczne w Żywocicach 
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Placówka posiada dwa oddziały zamiejscowe w Żużeli i w Pietnej. Przedszkole  


w Żywocicach wybudowano i oddano do  użytku w 1964 roku. Budynek otoczony jest 


ogrodem, którego sporą część zajmuje plac zabaw dla dzieci. Wewnątrz budynku 


znajdują się dwie sale zabaw i pomieszczenia administracyjne.  


Oddział zamiejscowy w Żużeli został przeniesiony z budynku  usytuowanego przy 


ruchliwej ulicy do budynku szkolnego, gdzie przedszkole zajmuje dwie sale zabaw oraz 


duży ogród przeznaczony do zabaw na świeżym powietrzu.  


              
W styczniu 1996 roku Rada Miejska w Krapkowicach przejęła od Kuratorium 


Oświaty w Opolu prowadzenie  10 szkół podstawowych znajdujących się na terenie 


gminy Krapkowice: 5 placówek w mieście i 5 placówek położonych na terenie wiejskim.  


Reforma strukturalna oświaty oraz potrzeby gminy Krapkowice wpłynęły na 


zmianę sieci szkolnej. W roku 2004 przedstawia się ona następująco: 


 


 Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach, w skład którego wchodzi Publiczna 


Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach i Publiczne Sportowe 


Gimnazjum Nr 1 w Krapkowicach, Krapkowice, Os. XXX-lecia 24 


 Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach,  Krapkowice, ul. Kwiatowa 7 


 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach , Krapkowice, ul. Szkolna 3 


 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krapkowicach, Krapkowice, ul. Żeromskiego 


34 


 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórnicy, Kórnica, ul. Główna 2 


 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim obejmujący przedszkole i 


dwie placówki szkolne:  


- Publiczną Szkołę Podstawową w Rogowie Opolskim z klasami I – III,  


Rogów Opolski, ul. Chrobrego 15, 


- Publiczną Szkołę Podstawową z klasami IV – VI w Dąbrówce Górnej, 


      Dąbrówka Górna, ul. Opolska 64, 


 Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach, 


Żywocice, ul. Średnia 48. 


 
 
Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach  
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Powstał 1 września 1999 roku. Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5  


w Krapkowicach rozpoczęła swoją działalność 1.09.1981 roku w nowo wybudowanym, 


największym w gminie, budynku szkolnym z jedyną wówczas pełnowymiarową salą 


gimnastyczną. 10.11.1984 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia – 


Janusza Korczaka. 1.09.1992 roku szkoła uzyskała status szkoły sportowej, o profilu 


piłki ręcznej dziewcząt. Od 1999 roku funkcjonuje Publiczne Sportowe Gimnazjum nr 1. 


Obecnie uczniowie mają do dyspozycji 25 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, salę 


zapaśniczą, salkę rekreacyjną, salę komputerową z dostępem do internetu, bibliotekę, 


świetlicę  z jadalnią, gabinet logopedyczny, boiska do gier zespołowych.  


 


Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach 


Budynek szkoły powstał w ramach akcji “1000 szkół na 1000-lecie państwa 


polskiego”  w  1961  roku.  Początkowo  była  to  Szkoła  Podstawowa  Nr  2,  której 


nadano imię “Powstańców Śląskich”. Przez pewien czas szkoła była szkołą zbiorczą, 


zorganizowano w niej też oddziały szkoły specjalnej. 1.09.1999 roku powstało Publiczne 


Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach i wówczas istniejącą Publiczną Szkołę Podstawową 


Nr 2 w Krapkowicach połączono w Zespół Szkół Nr 2. Szkołę Podstawową poddano 


stopniowej likwidacji, nie przyjmowano do niej nowych uczniów.   Od roku 2001 w 


budynku funkcjonuje  Publiczne Gimnazjum Nr 2, w którym mogą uczyć się również 


dzieci niepełnosprawne.  


 


Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach im. Juliusza Słowackiego 


Szkoła jest najstarszą placówką oświatową w Krapkowicach. Po  II wojnie 


światowej szkoła zaczęła działać 20 listopada 1945 roku. Początkowo w ośmiu 


oddziałach uczyło się 200 uczniów. W ciągu minionego półwiecza szkoła przechodziła 


różne stopnie reorganizacji. Obok szkoły podstawowej istniały: Zasadnicza Szkoła 


Rolnicza, Szkoła z Przysposobieniem do Zawodu, Gminna Szkoła Zbiorcza skupiająca 


dzieci z okolicznych miejscowości. W budynku szkolnym znajduje się 17 sal lekcyjnych, 


pracownia informatyczna, świetlica i stołówka, biblioteka, aula szkolna. Usunięto bariery  


architektoniczno - budowlane przystosowując budynek dla osób niepełnosprawnych. Od 


1.09.1999 roku utworzono oddziały integracyjne dla dzieci z dysfunkcją ruchu. W 2000 


roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, w roku 2002 odbyła się Wojewódzka 


Inauguracja Nowego Roku Szkolnego z uroczystością otwarcia sali gimnastycznej. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krapkowicach 


Szkoła powstała w 1966 roku, jako Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego.  


W pierwszym roku istnienia naukę rozpoczęło 481 uczniów w 15 oddziałach.  


W placówce mieściło się 11 klasopracowni, w tym: informatyczna, chemiczna, fizyczna, 


biologiczna, historyczna, geograficzna, do nauki języków obcych a także świetlica i 


stołówka. Szkoła posiada 1 pracownię informatyczne, dysponuje dobrze wyposażoną 


salą gimnastyczną, boiskiem asfaltowym do piłki ręcznej oraz trawiastym do piłki 


nożnej. Tradycją szkoły są wyjazdy uczniów na zielone szkoły – nad morze i w góry. 


Szkoła udostępnia dzieciom i młodzieży bibliotekę z czytelnią o bogatym księgozbiorze. 


Od września 2003 roku w budynku szkoły funkcjonuje również przedszkole. 


 


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy  


Szkoła w Kórnicy istniała już w  okresie reformacji w XVI w  . W 1910 roku 


wybudowano nowy budynek szkolny składający się z dwóch sal lekcyjnych i mieszkań 


nauczycielskich. 1 grudnia 1988 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny. Od 1 


września 2009r. przedszkole oraz  szkoła stanowią  Zespół Szkolno-Przedszkolny w 


Kórnicy . Do dyspozycji wychowanków , uczniów i nauczycieli jest 8 sal lekcyjnych, 


pracownia komputerowa, biblioteka, izba regionalna, sala gimnastyczna oraz świetlica  


i kuchnia. W szkole mieści się  oddział filialny Miejskiej i Gminnej Biblioteki  


w Krapkowicach , NZOZ „Otmęt” oraz pracownia  „Internetowa wioska”. 


 


Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach    


Pierwsze informacje o szkolnictwie w Żywocicach pochodzą z XIX wieku, gdzie 


przystosowano do nauki budynek mieszkalny. Budynek przebudowano w 1914 roku,            


a w roku 1969 wybudowano nowy. Szkoła jest budynkiem 2-kondygnacyjnym, składa 


się z 7 sal lekcyjnych, zastępczej sali gimnastycznej, świetlicy ze stołówką, gabinetu 


pomocy przedmedycznej i innych pomieszczeń. Placówka posiada nowoczesną 


pracownię  komputerową, bibliotekę szkolną z Internetowym Centrum Informacji 


Multimedialnej oraz oddział Miejskiej  i Gminnej Biblioteki w Krapkowicach. W 2002 roku 


szkoła przyjęła imię Jana Pawła II i nawiązała współpracę ze szkołami w Polsce, 


których patronem jest papież. Szkoła jest wyremontowana, posiada bogatą bazę 


dydaktyczną. Oferta edukacyjna placówki obejmuje atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne. 


Szkoła jest ośrodkiem życia kulturalnego wsi. Tradycją jest organizowanie imprez 


środowiskowych. 
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Zespół  Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim 


Zespół powołano do życia 1.09.2000 roku łącząc następujące placówki: 


 Publiczną Szkołę Podstawową w Rogowie Opolskim z klasami I-III, 


 Publiczną Szkołę Podstawową w Dąbrówce Górnej z klasami IV-VI, 


 Przedszkole Publiczne w Dąbrówce Górnej z oddziałami zamiejscowymi w Rogowie 


Opolskim i Gwoździcach. 


 


 


Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogowie Opolskim -  historyczną wzmiankę  


o szkole  w Rogowie znajdujemy w dokumentach z 1660 roku. Nowy, obecny budynek 


szkoły wybudowano w 1964 roku. Składa się on z siedmiu sal lekcyjnych, zastępczej 


sali gimnastycznej, biblioteki i innych pomieszczeń gospodarczych. Dwie z w/w sal 


zajmuje Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Dąbrówce Górnej. 


 


Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Górnej – stary budynek szkoły 


wybudowano  w 1872 roku, a nowy zaraz obok w 1912 roku. W 1986 roku założono 


centralne ogrzewanie dobudowując kotłownię i pokój nauczycielski. W roku 1997 


rozpoczęto budowę nowego skrzydła, w którym znalazły się nowe sanitariaty, sala 


gimnastyczna, sala komputerowa, szatnie i pomieszczenia gospodarcze. Parter 


budynku zajmuje Publiczne Przedszkole w Dąbrówce Górnej. 


 


Na terenie gminy Krapkowice funkcjonują dwie szkoły stowarzyszeniowe. 


 


Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela  


( z klasami I –III ) 


 Historia szkoły podstawowej w Żużeli sięga 1865 roku. Mieściła się wówczas  


w budynku przy ul. Szkolnej 1, w której do 1996 roku działało przedszkole. W 1914 roku 


wybudowano na sąsiedniej działce nowy budynek szkolny, w którym po dzień 


dzisiejszy, w różnym stopniu organizacyjnym, istnieje szkoła.  Obecnie w szkole oprócz 


dwóch sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, szatni i sanitariatów mieszczą się dwie 


sale z kuchnią i zapleczem użytkowane przez przedszkole. W 2000 roku powstało 


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela, które podjęło się prowadzenia szkoły 


podstawowej z klasami I – III.  
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Stowarzyszeniowa  Publiczna Szkoła Podstawowa w Steblowie ( z klasami I – VI) 


Historia szkoły sięga 1845 roku, wtedy w budynku mieszkalnym utworzono 


szkołę. Była to szkoła jednoklasowa. W latach 1936/37 wybudowano nową szkołę, która 


składała się z czterech sal lekcyjnych i dwóch dodatkowych pomieszczeń. W roku 1998 


roku rozbudowano szkołę o dodatkowe sale lekcyjne i salkę do ćwiczeń 


gimnastycznych. Do 31.08.2000 roku szkoła była jednostką samodzielną – Publiczną 


Szkołą  Podstawową w Steblowie, następnie przekształcono została w Szkołę Filialną 


Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach. Od 2002 roku szkoła z klasami I 


– VI prowadzona jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Steblów. 


 


3.4. Budownictwo mieszkaniowe i socjalne. 


 


 W 2002 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach radni utworzyli 


Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZGM” Spółka z o. o. w celu zaspokojenia 


potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa. Przedmiotem działania TBS „ZGM” jest 


administrowanie i eksploatacja budynków mieszkalnych i użytkowych oraz przyległych 


terenów stanowiących własność gminy, jak i budynków innych jednostek 


organizacyjnych, a w szczególności: 


 


- zawieranie umów najmu na lokale i umów dzierżawy 


- dokonywanie przeglądów technicznych budynków mieszkalnych i użytkowych na 


podstawie prawa budowlanego 


- typowanie budynków do napraw bieżących, kapitalnych oraz modernizacji, na 


podstawie wyników przeglądów 


- nadzór techniczny nad remontami budynków będących w administracji 


- zabezpieczenie dokumentacji techniczno – technologicznej na remonty budynków 


mieszkalnych i użytkowych 


- zlecanie ekspertyz technicznych i innych 


- utrzymanie, konserwacja i eksploatacja budynków mieszkalnych i użytkowych oraz 


terenów zielonych 


- świadczenie „w miarę możliwości”, odpłatnych usług na rzecz mieszkańców 
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administrowanych budynków w zakresie drobnych napraw konserwacyjnych 


Gospodarka mieszkaniowa finansowana jest w szczególności poprzez: 


- czynsze z lokali mieszkalnych 


- czynsze z lokali użytkowych 


 


 TBS „ZGM” Sp. z o. o. Krapkowice zarządza mieszkaniami wybudowanymi przez 


Spółkę oraz lokalami komunalnymi, a także dodatkowo Wspólnotami Mieszkaniowymi. 


Z ewidencji sporządzonej na dzień 31.12.2010 wynika, że: 


 


a) zarządzane Wspólnoty Mieszkaniowe  – 34 szt 


b) zarządzane lokale mieszkalne komunalne – 448 szt 


c) zarządzane lokale użytkowe – 88 szt 


d) garaże – 44 szt 


e) na listach osób oczekujących na przydział lokali komunalnych znajduje się: 


 na czas nieokreślony i zamienne – 32 wnioskodawców 


 socjalnych – 43 wnioskodawców 


 


Dodatkowo informuje się, że zadłużenie na koniec roku 2010 wynosi ok. 700 tys. zł. 


  


 Wniosków na lokale stanowiące własność TBS-u nie przyjmuje się. Spółka 


oddała do użytku w grudniu 2004 r. budynek z 30 lokalami mieszkalnymi. Z uwagi na 


wysokość czynszu, w skład którego wchodzi spłata kredytu, a także ze względu na 


niskie dochody, po weryfikacji zakwalifikowało się tylko 24 wnioskodawców – pozostałe 


6 mieszkań zostało sprzedanych. Mając na uwadze trwającą spłatę kredytu na remont 


budynku Krasickiego 4 oraz nikłe zainteresowanie mieszkaniami        TBS-owskimi w 


chwili obecnej nie planuje się budowy kolejnych lokali. 


 


 W grudniu 2008 roku do użytku został oddanym budynek parterowy z 16 lokalami 


socjalnymi. Zostały do niego przesiedlone osoby mające zadłużenia w 


zamieszkiwanych przez siebie lokalach mieszkalnych oraz mające problemy z 


przestrzeganiem regulaminu porządku domowego oraz ogólnie panujących zasad 


współżycia w budynkach wielorodzinnych. 
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Na podstawie art. 50 ustawy o samorządzie gminnym, osoby uczestniczące w 


zarządzaniu mieniem komunalnym są zobowiązane do zachowania szczególnej 


staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z jego przeznaczeniem i do ochrony 


własności komunalnej. Zakres podmiotowy tego przepisu obejmuje nie tylko burmistrza, 


wójta czy prezydenta, ale również pełnomocników w zakresie zarządu, kierowników 


gminnych jednostek organizacyjnych, członków organów gminnych osób prawnych, 


pracowników gminnych osób prawnych, ale także osoby, z którymi zawarta została 


umowa cywilnoprawna dotycząca zarządu. Obowiązek ten oznacza konieczność 


podejmowania szczególnych starań, które umożliwią nie tylko utrzymanie 


nieruchomości gminnych w stanie niepogorszonym, ale również osiąganie z nich 


zysków zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa najmu. W tym 


kontekście wyjątkowo ważne jest, by podmiot zarządzający zasobem nieruchomości 


mieszkaniowych gminy we współpracy z urzędami gmin podejmował działania w celu 


windykacji zaległych należności czynszowych. Jest to tym bardziej ważne, że istotne 


nieprawidłowości w zakresie windykacji zaległych należności Najwyższa Izba Kontroli 


wykryła w blisko 25 proc. urzędów gmin. Urzędnicy odpowiedzialni za kontrolę płatności 


czynszu w komunalnym zasobie mieszkaniowym powinni zwłaszcza pamiętać, aby nie 


dopuścić do przedawnienia roszczeń o zapłatę zaległego czynszu, który jako 


świadczenie okresowe - zgodnie z art. 118 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 


cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - ulega przedawnieniu po upływie 3 lat. 


W wielu gminach prawo lokalne przewiduje ulgi lub zwolnienia również w stosunku 


do zaległości czynszowych w przypadku wykazania przez dłużnika trudnej sytuacji 


materialnej. Zastosowanie tej ulgi lub zwolnienia najczęściej zmniejsza dług lub czyni 


roszczenie wymagalne w późniejszym terminie.  


Decyzję o zastosowaniu takiego środka zwykle podejmuje organ wykonawczy gminy 


(w przypadku zaległości większych rozmiarów - burmistrz).  


Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 


Kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 


przewiduje, że wysokość czynszu za najem mieszkalnego lokalu komunalnego nie 


może przekroczyć 3 proc. jego wartości odtworzeniowej w skali roku. Ustawodawca 


przewidział zatem górną granicę wysokości czynszu. W większości gmin ustalone 


stawki są o wiele niższe od tej górnej granicy. Zdaniem samorządowców, utrzymywanie 


stawek w takiej wysokości jest zasadne, ponieważ lokale komunalne w większości 


zajmują najemcy niezamożni, których nie stać byłoby na zapłatę wyższego czynszu. 
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Mimo sugestii NIK, że utrzymywanie tak niskich stawek może być traktowane jako 


przykład niegospodarności, problem ten należałoby rozważyć w każdej gminie 


indywidualnie, uwzględniając m.in. jeden z podstawowych celów gminy, jakim w świetle 


zapisu art. 7 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 


nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w 


zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego. 


Brak odpowiednich sankcji, konieczność dostarczenia eksmitowanemu lokalu 


socjalnego oraz skomplikowane i kosztowne mechanizmy windykacji należności 


zniechęcają gminy w Polsce do ściągania zaległości, powodując tym samym tworzenie 


się zjawiska „wyuczonej bezkarności” wśród lokatorów, między innymi w Gminie 


Krapkowice. Silna pozycja dłużnika w polskim ustawodawstwie doprowadziła do 


sytuacji, że gmina ma ograniczone możliwości zmniejszania zjawiska zaległości w 


opłatach za usługi mieszkaniowe. Znaczny odsetek lokatorów, którzy nie płacą, 


powoduje konieczność przesunięcia na pokrycie bieżących kosztów utrzymania 


środków, które wcześniej były przeznaczone na remonty. Skutkiem zaległości jest więc 


pogarszanie się stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy oraz dalsze 


obniżanie efektywności gospodarowania zasobem. Jeszcze bardziej sytuację tę 


pogłębia zlikwidowanie przez ustawodawcę eksmisji na bruk, gdyż zniesienie dotkliwej i 


groźnej ekonomicznie i społecznie kary może spowodować dalsze zwiększanie się 


zjawiska „wyuczonej bezkarności” wśród najemców. Obecnie pojęcie eksmisji stało się 


jedynie możliwością teoretyczną, gdyż w praktyce, na skutek braku odpowiedniej liczby 


lokali socjalnych, jej wykonanie jest niemożliwe pomimo wyroku sądowego. Dłużnicy 


nadal więc zajmują lokale do czasu dostarczenia lokalu socjalnego, na który gmina nie 


ma środków, bo musi w pierwszej kolejności pokrywać koszty utrzymania zasobu za 


dłużników  oraz koszty postępowań sądowych. Taka konstrukcja prawna powoduje, 


że efektywność gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy zawsze będzie 


niska, bowiem zarządzający z góry skazani są na porażkę przez złe 


ustawodawstwo. 


Realizowana polityka mieszkaniowa, a w szczególności polityka czynszowa, w Polsce 


stawia od czasów jej wprowadzenia, cele społeczne i polityczne nad ekonomicznymi. 


Przewaga celów społecznych w lansowanej polityce mieszkaniowej wynika z 


egalitaryzmu. Wynikiem takiego spojrzenia decydentów na problematykę mieszkaniową 


było stworzenie i późniejsze trwanie w systemie nieefektywnym, społecznie 


niesprawiedliwym. Wynika z tego, że gospodarowanie zasobem mieszkaniowym w 
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Polsce, pomimo gospodarki rynkowej, nie jest prowadzone w oparciu o rachunek 


ekonomiczny, uwzględniający koszty i przychody, potrzeby remontowe oraz pożytki 


osiągane z nieruchomości. 


Postępująca dekapitalizacja zasobów mieszkaniowych stanowi coraz poważniejszy 


problem społeczny. Jak powszechnie wiadomo zasoby mieszkań w budynkach 


wielorodzinnych zbudowanych wiele lat temu, są powodem poważnych kłopotów 


eksploatacyjnych z racji jej pierwotnego standardu odbiegającego od współczesnych 


potrzeb, jak również z racji postępującego zużycia technicznego. Odpowiednie 


utrzymywanie substancji mieszkaniowej ma istotne znaczenie dla właściciela. Jeżeli w 


okresie użytkowania zostanie zaniechane przeprowadzanie niezbędnych zabiegów 


konserwacyjnych lub nie będą one wykonywane w odpowiednim czasie, to wartość 


substancji będzie malała, a jednocześnie będą wzrastały nakłady na jej utrzymanie. 


Taki stan rzeczy zmusił zarządcę Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZGM” 


Spółka z o. o. do podjęcia szybkich działań, zdając sobie sprawę, że im później do tego 


przystąpi tym większe będą trudności w realizacji, a postęp zniszczenia, to postęp 


degradacji miasta. 


 


 


III. Wybrane problemy społeczne, zdrowotne oraz edukacyjne w  


gminie Krapkowice 


 
 


1. Poziom bezrobocia 


 


Problem bezrobocia pojawił się w sposób widoczny  wraz z transformacją 


systemową w naszym kraju, a jego obecne skutki widoczne są w naszej gminie 


praktycznie w każdej dziedzinie życia. Z tego też powodu walka z bezrobociem i jego 


następstwami oraz łagodzeniem jego skutków prowadzona jest od wielu lat przez 


instytucje pomocy społecznej. To właśnie z powodu bezrobocia liczba korzystających z 


pomocy wzrasta najbardziej. 


Poniższy wykres przedstawia liczbę rodzin korzystających ze wsparcia pomocy 


społecznej w latach 2007-2010 z powodu bezrobocia w stosunku do ogólnej liczby 


bezrobotnych w gminie Krapkowice zarejestrowanych w PUP. 
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Źródło: dane PUP Krapkowice i OPS Krapkowice 


 


Przedstawione na wykresie dane z PUP Krapkowice pokazują skalę bezrobocia 


w gminie Krapkowice w okresie ostatnich 4 lat. Z wykresu wynika, że od 2008r. 


występuje wzrost ogólnej liczby bezrobotnych w gminie Krapkowice zarejestrowanych w 


Powiatowym Urzędzie Pracy oraz wzrost osób objętych pomocą społeczną z tytułu 


bezrobocia. 


 


rok  liczba bezrobotnych ogółem w 
gminie Krapkowice – PUP 


 


 liczba bezrobotnych korzystających 
z pomocy OPS 


2007 


2008 


2009 


2010 


- 


- 


- 


- 


859 


805 


1080 


1083 


- 


- 


- 


308 


280 


320 


367 


 


2. Zagadnienie bezdomności i wykluczenia społecznego 


 


Pojęcie wykluczenia społecznego znajduje swoje wyjaśnienie w ustawie o 


zatrudnieniu socjalnym gdzie za osoby podlegające wykluczeniu społecznemu uznaje 


się te osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym 
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staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, co powoduje ich ubóstwo, a 


tym samym utratę pełnego uczestnictwa w  życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 


Do tej grupy osób zalicza się przede wszystkim osoby w trakcie leczenia choroby 


alkoholowej i narkomanii, bezdomnych wychodzących z bezdomności, długotrwale 


bezrobotnych. Dlatego też głównie wobec tych grup należy  podejmować działania 


zapobiegające ich wykluczeniu z życia naszej społeczności. 


Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. definiuje pojęcie osoby 


bezdomnej, gdyż to właśnie na pomoc społeczną spada ciężar radzenia sobie z tym 


problemem. Jedną z istotnych trudności w podejmowanych działaniach zmierzających 


do niwelowania tego zjawiska jest to, iż trudno określić rozmiary bezdomności. 


najbardziej wiarygodne i rzeczywiste liczby osób bezdomnych posiadają Ośrodki 


Pomocy Społecznej udzielające pomocy tej grupie. 


Jednak nie zawsze są to osoby korzystające z pomocy Ośrodka. Zdarza się, że 


wiele z nich widnieje jedynie w rejestrze klientów OPS nie korzystając ze świadczeń. 


Takich osób w ewidencji Ośrodka było w: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Źródło: dane ze sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach 


 


Dane te nie przedstawiają faktycznego w gminie Krapkowice rozmiaru 


bezdomności, charakterystyczne jest to, że osoby te często zmieniają swoje miejsce 


pobytu. 
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Nadmienić należy, że schronienia proponowanego bezdomnym średnio korzysta 


około 10 osób rocznie, pozostałe osoby nie wyrażają zgody na pobyt w schroniskach, 


czy noclegowniach, co niezmiennie utrudnia niesienie pomocy tej grupie klientów. 


 


3. Problemy związane z uzależnieniami i przemocą domową 


  


Alkoholizm jest chorobą, której istotą uzależnienia jest utrata kontroli nad ilością 


wypijanego alkoholu. Długość procesu uzależnienia jest indywidualna dla każdego 


człowieka, zależy od jego predyspozycji psychicznych i fizycznych, może trwać nawet 


do kilku lat. Atakuje wszystkie sfery życia człowieka: psychiczną, społeczną, 


emocjonalną, zawodową, duchową.  


Problem alkoholowy rodzi różnorakie komplikacje w życiu rodzinnym. Podobnie jak 


osoba uzależniona , tak i rodzina z problemem alkoholowym posiada „chore” cechy, 


nazywane współuzależnieniem. 


  Dlatego, jednym z ważniejszych obowiązków samorządu lokalnego jest 


kształtowanie polityki w tym zakresie. Corocznie realizowane są bardzo szeroko 


działania wynikające z zadań ustawowych przez Gminną komisję ds.. Profilaktyki i 


Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspierane niejednokrotnie przez policję 


placówki zdrowia i wiele innych podmiotów. 


 


Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych 


zajmuje się również działalnością  na rzecz profilaktyki uzależnień. 


  


 Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w Krapkowicach w 


kwietniu 2010 r. przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pt. „Zachowaj 


trzeźwy Umysł”. Głównym celem kampanii w szkołach było uświadomienie dzieciom, że 


życie każdego dnia może być fascynującą przygodą, jeśli tylko dobrze wykorzysta się 


własne możliwości i możliwości cywilizacyjne. Celem kampanii było również rozwijanie 


osobowości człowieka mobilnego, umiejącego realizować własne cele życiowe. 


Najważniejsze jest rozwijanie zainteresowań jako obrony przed nudą, pobudzenie 


motywacji do działania przez wspieranie zainteresowań i wzmacnianie poczucia własnej 


wartości przez stwarzanie możliwości wykazania się zainteresowaniami i 
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umiejętnościami. Komisja zakupiła materiały kampanijne, które zostały przekazane do 


szkół  i świetlic środowiskowych. 


 Uczniowie brali udział w konkursach przesłanych przed organizatorów. Wśród 


laureatów  znalazło się sześcioro uczniów z naszej gminy, z Publicznej Szkoły 


Podstawowej nr 1 w Krapkowicach. 


 W ramach trwania kampanii były prowadzone pogadanki na temat uzależnień i 


przeprowadzane konkursy plastyczne. Odbywały się zajęcia propagujące zdrowy i 


aktywny styl życia. W dniu 1 czerwca 2010 r. odbyły się festyny z okazji Dnia Dziecka, a 


pod hasłem Zachowaj Trzeźwy Umysł przeprowadzono zawody w różnych dyscyplinach 


sportowych. Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. 


 W Świetlicy Środowiskowej w Ściborowicach akcję profilaktyczną  połączono z 


wieloma formami aktywności ruchowej. Rozdano balony kampanijne oraz wręczono 


dyplomy wyróżnionym uczniom. W ramach kampanii zakupiono 300szt. ulotek 


informujących o szkodliwości używania dopalaczy. Materiały zostały rozdane w 


szkołach gimnazjalnych gminy. 


 Kampania “Stop 18” adresowana była do dzieci, młodzieży, rodziców oraz 


sprzedawców wyrobów tytoniowych. Dotyczy przeciwdziałania sprzedaży wyrobów 


tytoniowych osobom nieletnim. Otrzymane materiały kampanijne zostały przekazane do 


7 szkół podstawowych i 2 gimnazjów Gminy Krapkowice. Wychowawcy w ramach 


godziny wychowawczej wraz z uczniami odwiedzili okoliczne sklepy zajmujące się 


sprzedażą alkoholu i wyrobów tytoniowych i rozdali stosowne ulotki. Przy okazji 


wywiadówek zostały przeprowadzone pogadanki na temat szkodliwości palenia 


papierosów oraz rozdano materiały rodzicom. 


 W ramach Krapkowickiego  Dnia  Trzeźwości od września do  listopada 2010r. 


odbyły się konkursy plastyczne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na temat 


uzależnień i przemocy. Indywidualni uczniowie zostali wyróżnieni  nagrodami 


indywidualnymi. W szkołach gminy Krapkowice zostały przeprowadzone spektakle 


profilaktyczne Pt. „Carpe diem„ , „Niewidzialni”. Po spektaklach odbywały się pogadanki 


z psychologiem i policjantem.  


 W dniu 01.12.2010r. w Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej w Steblowie 


odbył się I gminny konkurs „Nałogom Powiedz – Nie” W olimpiadzie wzięło udział 3 


szkoły podstawowe. Komisja zakupiła nagrody dla osób biorących udział w konkursie. 


Członkowie komisji czuwali nad prawidłowością przebiegu konkursu. 
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 W grudniu 2010r. psycholog z Poradni Leczenia Uzależnień przeprowadził 


pogadanki z uczniami z Zespołu Szkół Szkolno- Przedszkolnych  w Rogowie Opolskim. 


 Zorganizowano letni wypoczynek dla 16 dzieci z rodzin z problemem 


alkoholowym w Istebnej w dniach 20 do 29 lipca 2010r. 


 Przeprowadzono analizę - szkolenie pracowników socjalnych, policjantów, 


pedagogów szkolnych dot. przemocy domowej. W szkoleniu wzięło udział 25 osób.   


 Wyremontowano plac zabaw na Placu Eisendorfera w Krapkowicach i plac 


zabaw w Kórnicy. 


 


4. Zagadnienie niepełnosprawności 


  


W gminie Krapkowice dane Ośrodka Pomocy Społecznej wykazują, że liczba 


rodzin w których występuje niepełnosprawność wynosi stan na 31.12.2010r. 240 rodzin 


z tego na wsi 37 rodzin a objętych pomocą w formie usług opiekuńczych 126 osób. 


Pomimo zwiększania rozmiaru pomocy u osób chorych i niepełnosprawnych w 


formie usług opiekuńczych nadal rośnie liczba osób ubiegających się o miejsca w 


Domach Pomocy Społecznej gdzie mają zapewnioną całodobową opiekę. Obecnie z 


pobytu w DPS korzysta 40 osób. 


 Istotnym również problemem osób niepełnosprawnych jest znalezienie 


zatrudnienia odpowiedniego do swojej niepełnosprawności. Osoby z umiarkowanym lub 


znacznym stopniem niepełnosprawności mogą jedynie znaleźć zatrudnienie w 


zakładach aktywności zawodowej. Natomiast otwarty rynek pracy pozostaje dla nich 


nadal zamknięty. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach wynika, iż w 


2010r. w powiecie Krapkowickim zarejestrowanych było 128 osób niepełnosprawnych.  


Innym problemem osób niepełnosprawnych jest brak tzw. „mieszkań 


chronionych”, dzięki którym osoby te mogłyby przy niewielkim wsparciu np. Samorządu, 


czy rodziny samodzielnie egzystować. Z drugiej strony gmina Krapkowice jako jedna z 


nielicznych zapewnia swoim niepełnosprawnym mieszkańcom możliwość uczestnictwa 


w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy, czy Warsztatu Terapii Zajęciowej, 


co ewidentnie polepsza sytuację tych osób w życiu codziennym. 


Nie ulega wątpliwości, że dane te nie odzwierciedlają wszystkich osób 


niepełnosprawnych w naszej gminie. Są to dane osób, które objęte są wsparciem lub są 


w ewidencji pomocy społecznej. 
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5. Problemy wychowawcze młodzieży w wieku szkolnym 


  


Sytuacja rodzin w Krapkowicach ulega pogorszeniu w związku z narastającym 


bezrobociem oraz wyjazdami rodziców za granicę. Młodzież wychowuje się w trudnych 


warunkach, zachowania uczniów odbiegają od norm. Już w klasach młodszych 


obserwuje się wzmożoną agresję, nadpobudliwość ruchową dzieci, pojawiają się 


problemy z dziećmi opuszczającymi zajęcia lekcyjne. Coraz trudniej jest nauczycielom 


nawiązać współpracę z rodzicami, którzy większą część roku przebywają za granicą, 


pozostawiając dzieci pod opieką dziadków. 


Z dnia na dzień następuje upadek autorytetów, które należy wspólnymi siłami 


odbudować. Jest to zadanie rodziny, szkoły, Kościoła, środowiska w którym dojrzewa 


młode pokolenie Polaków. Konieczne, wręcz niezbędne jest zjednoczenie sił 


pracowników pedagogicznych, wychowawców, instytucji, stowarzyszeń w 


przeciwdziałaniu patologiom i wszelkiego rodzaju przejawom agresji wśród młodzieży.  


 


Priorytety działań wychowawczych i profilaktycznych w szkołach: 
  


Priorytety działań wychowawczych: rozeznanie sytuacji ekonomicznej rodzin 


uczniów, rozeznanie sytuacji patologicznych i uzależnień wśród uczniów i ich rodzin; 


praca z uczniem zdolnym i mającym trudności dydaktyczne, wychowawcze i 


opiekuńcze; zwiększenie rzeczywistej samorządności u uczniów w szkole; 


kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 


 


Priorytety działań profilaktycznych: ruch i wypoczynek w szkole i rodzinie; życie bez 


nałogów i przemocy; higiena osobista i higiena otoczenia; zdrowy styl życia; 


zapobieganie  niepowodzeniom  szkolnym; rozwijanie zainteresowań. 
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IV. Szanse i zagrożenia dotyczące problemów społecznych w 
gminie Krapkowice. 


 


 


1. Przeciwdziałanie bezrobociu 


 


Szanse Zagrożenia 


1. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 


Krapkowice w zakresie pośrednictwa pracy, 


zmiany bądź nabycia nowych kwalifikacji przez 


osoby bezrobotne klientów pomocy społecznej. 


2. Zdobywanie i nawiązywanie kontaktów 


zagranicznych w celu niwelowania lub 


ograniczania zjawiska bezrobocia. 


3. Poradnictwo zawodowe i szkolenia dla 


bezrobotnych. 


4. Podejmowanie lokalnych działań w celu 


pozyskania inwestorów oferujących nowe 


miejsca pracy. 


5. Tworzenie nowych miejsc pracy zarówno przez 


samorząd gminny jak i sektor prywatny poprzez 


programy aktywizujące z Powiatowego Urzędu 


Pracy. 


6. Możliwość korzystania z funduszu Unii 


Europejskiej mających na celu zmniejszenie 


rozmiarów bezrobocia. 


7. Współpraca gminy z miastami partnerskimi. 


8. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 


poprzez organizowanie „prac społecznie 


użytecznych”, prac interwencyjnych i innych 


9. Podejmowanie działań mających na celu 


tworzenie Centrum Integracji Społecznej, 


Spółdzielni Socjalnych i innych. 


 


1. Brak wykształcenia lub jego niski 


poziom, a także brak kwalifikacji osób 


długotrwale bezrobotnych. 


2. Brak współdziałania osób długotrwale 


bezrobotnych korzystających z 


pomocy  społecznej (bierna postawa) 


w celu zwiększania własnej aktywności 


zawodowej. 


3. Zwolnienia grupowe w sektorze 


prywatnym (upadłość, likwidacja 


zakładów pracy). 


4. Przekształcanie się bezrobocia 


krótkookresowego w długotrwałe. 


5. Powrót po czasowej aktywizacji do 


kategorii osób bezrobotnych i do 


ewidencji klientów pomocy społecznej. 


6. Wysoki poziom bezrobocia wśród 


długotrwale bezrobotnych kobiet. 


7. Obniżony poziom bezpieczeństwa 


socjalnego u osób pozbawionych 


pracy. 


8. Wyjazdy osób pozbawionych 


zatrudnienia za granicę lub do innych 


miast. 
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2. Przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu społecznemu. 


 


Szanse Zagrożenia 


1. Zinstytucjonalizowane działania na rzecz osób 


bezdomnych. 


2. Podejmowane działania lokalne w rozwój 


mieszkalnictwa socjalnego. 


3. Podejmowanie działań mających na celu 


readaptację społeczną osób bezdomnych i 


wykluczonych społecznie. 


4. Regulacje prawne. 


5. Możliwość korzystania z gorących posiłków w 


jadłodajni Ośrodka Pomocy. 


1. Zwiększająca się marginalizacja i 


wykluczenie osób bezdomnych. 


2. Bezdomność ukryta. 


3. Brak infrastruktury dla osób 


bezdomnych. 


4. Rosnąca patologia wśród 


bezdomnych. 


5. Bezdomność z wyboru „styl życia”. 


6. Brak aktywizacji uzależnienie się od 


świadczeń pomocy społecznej. 


 


 


3. Przeciwdziałanie przemocy domowej i uzależnieniom. 


Przemoc domowa jest bardzo często związana z nadużywaniem alkoholu oraz 


innych środków psychoaktywnych.  


Działania dotyczące przeciwdziałaniu przemocy domowej są skuteczne, jeżeli 


zaangażowane są w nie różne służby społeczne: policja , ośrodek pomocy społecznej, 


gminna komisja ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przykładem 


może być  procedura „Niebieskiej karty” rejestrująca przypadki przemocy domowej.  


              Niepokojący jest fakt, że nadal widoczna jest obojętność społeczna wobec 


przemocy domowej. W związku z tym sprawcy przemocy czują się nadal bezkarni. 


Działania służb społecznych powinny bardziej iść w kierunku  skutecznej profilaktyki i 


edukacji społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy. 
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 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. 


 


Szanse Zagrożenia 


1. Poszerzenie kompetencji, doskonalenie osób 


zajmujących się problematyką uzależnień. 


2. Przeprowadzanie na terenie gminy 


programów profilaktycznych oraz 


interwencyjnych przez różne służby 


społeczne. (większa współpraca) 


3. Rozwój infrastruktury w zakresie profilaktyki 


uzależnień i lecznictwa odwykowego. 


4. Przeprowadzenie badań w szkołach nt. 


spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież 


5. Przeprowadzenie przez policjantów z 


Komendy Powiatowej Policji spotkań 


profilaktycznych i prelekcji edukacyjnych w 


szkołach. 


1. Postępująca marginezalizacja społeczna 


osób uzależnionych i ich rodzin. 


2. Większe zagrożenie nasileniem  się 


zjawisk patologicznych w środowisku 


osób uzależnionych. 


3. Występowanie zaburzeń w 


funkcjonowaniu rodzin osób 


uzależnionych. 


4. Szkody materialne i społeczne 


wynikające z nadmiernego spożywania 


alkoholu. 


 


 


Przeciwdziałanie narkomanii. 


 


Szanse Zagrożenia 


1. Rozwój infrastruktury w profilaktyce i  


lecznictwie na terenie gminy. (punkt 


konsultacyjny) 


2. Organizowanie programów profilaktycznych i 


interwencyjnych. 


3. Odpowiednie przygotowanie kadry 


zajmującej się profilaktyką i lecznictwem 


4. Przeprowadzanie badań w szkołach nt. 


eksperymentowania i zażywania narkotyków 


przez dzieci i młodzież 


1. Wzrost liczby osób uzależnionych od 


narkotyków na terenie gminy. 


2. Obniżanie się granicy wieku inicjacji 


narkotykowej. 


3. Większa dostępność narkotyków dla 


młodzieży. 


4. Wzrost przestępczości związanej z 


uzależnieniami. 
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Przeciwdziałanie przemocy domowej. 


Szanse Zagrożenia 


1. Nasilenie działań profilaktycznych i edukacyjnych 


skierowanych do społeczeństwa w zakresie 


przeciwdziałania przemocy domowej. 


2. Podnoszenie kwalifikacji osób oraz różnych służb 


społecznych  zajmujących się problematyką 


przemocy 


3. Utworzenie na terenie gminy infrastruktury 


zajmującej się pomocą ofiarom przemocy domowej. 


1. W dalszym ciągu istniejąca 


obojętność społeczna wobec 


przemocy domowej. 


2. Marginalizacja osób i rodzin 


dotkniętych przemocą domowa. 


3. Brak dostatecznej ochrony ofiar 


przemocy. 


4. Bezkarność sprawców przemocy. 


 


4. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych. 


Szanse Zagrożenia 


1. Działalność organizacji 


pozarządowych. 


2. Dostęp do placówek instytucjonalnych 


(rehabilitacja społeczna i zawodowa). 


3. Współpraca z instytucjami i 


organizacjami pozarządowymi. 


4. Integracja poprzez edukację. 


5. Tworzenie miejsc pracy dla osób 


niepełnosprawnych. 


6. Organizacja spotkań, szkoleń przez 


PUP w celu zwiększenia aktywności 


wolontariuszy. 


7. Dostęp do wielu instytucji publicznych 


przez osoby niepełnosprawne 


(likwidacja barier architektonicznych i 


komunikacyjnych). 


8. Zabezpieczenie społeczne, ochrona 


socjalna. 


9. Podejmowanie działań mających na 


celu tworzenie mieszkań chronionych. 


10. Możliwość korzystania ze środków 


unijnych przez osoby 


niepełnosprawne 


1. Niepełna aktywność organizacji pozarządowych. 


2. Niepełna standaryzacja w instytucjach 


działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 


3. Izolowanie się osób niepełnosprawnych. 


4. Trudności w znalezieniu zatrudnienia przez osoby 


niepełnosprawne, zwłaszcza w zakładach pracy 


chronionej i zakładach aktywności zawodowej. 


5. Organiczone szanse awansu w miejscu pracy. 


6. Słaba koordynacja placówek pomocy w tworzeniu 


nowych miejsc pracy dla osób 


niepełnosprawnych. 


7. Brak pełnego dostępu przez osoby 


niepełnosprawne do wszystkich instytucji i 


placówek, a także występujące w miejscu 


zamieszkania bariery architektoniczne i 


komunikacyjne) 


8. Nie korzystanie z programów i funduszy Unii 


Europejskiej zarówno przez osoby 


niepełnosprawne jak i organizacje pozarządowe. 


9. Zauważalny wśród osób niepełnosprawnych brak 


uprawnień do świadczeń z ZUS 
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5. Przeciwdziałanie problemom wychowawczym w placówkach 
oświatowych gminy Krapkowice: 


 


 


a) Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach 


przedszkolnych, 


b) Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w nauczaniu zintegrowanym 


- w klasach  I - III szkół podstawowych, 


c) Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w  klasach  IV - VI szkół 


podstawowych, 


d) Działania w kierunku zminimalizowania problemów wychowawczych w szkołach 


podstawowych i gimnazjalnych: 


e) Wypracowanie w każdej placówce oświatowej „Strategii przeciwdziałania 


przemocy”. 


 


Działania podejmowane przez szkoły w celu zmniejszenia zagrożenia przemocą i 


agresją? 


 


 pedagogizacja rodziców; 


 realizowanie różnych programów profilaktycznych w ramach godzin 


wychowawczych oraz na zajęciach przedmiotowych; 


 organizowanie pogadanek dla młodzieży prowadzonych przez 


funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej w 


Krapkowicach. 


 


 


 W celu ograniczenia zjawiska przemocy i agresji na  terenie szkoły i w jej 


otoczeniu szkoły współpracują z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach, Strażą 


Miejską w Krapkowicach, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Krapkowicach, 


Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krapkowicach,  Wydziałem Oświaty przy Urzędzie 


Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich III 


Wydział Rodzinny i Nieletnich. 
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SYTUACJE ZAGROŻENIA I FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ 


 


1.  Niedostatek ekonomiczny: 


 współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 


 kierowanie do Centrum Pomocy Rodzinie 


 zbiórka odzieży wśród pracowników i uczniów szkoły 


 zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych 


 wypożyczenia podręczników z biblioteki szkolnej 


 przyznawanie stypendiów socjalnych 


 bezpłatne obiady  


 bezpłatne wycieczki krajoznawcze 


 


2. Patologia rodziny i uzależnienia: 


 


 profilaktyka uzależnień na godzinach wychowawczych 


 współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 


 współpraca z kuratorami, Sądem ds. nieletnich, Policją, Strażą   Miejską 


 obserwacja i każdorazowe udzielanie pomocy i wsparcia 


 


3.  Problemy w nauce: 


 


 zajęcia wyrównawcze 


 samopomoc koleżeńska  


 pomoc ze strony nauczycieli przedmiotu 


 współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 


 realizacja zaleceń Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej 


 realizacja katalogu prac z uczniem dysfunkcyjnym 


 


CELE  PROFILAKTYKI  SZKOLNEJ 


 


 Promowanie zdrowego stylu życia 


 Wdrażanie bezpiecznych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu. 


 Bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających do gimnazjum. 


 Kształtowanie postaw i zachowań prospołecznych. 
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 Integracja uczniów miejskich i wiejskich. 


 Integracja uczniów z ich niepełnosprawnym rówieśnikami. 


 Wdrażanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów.  


 Tolerancja i asertywność. 


                    


    PLAN  DZIAŁAŃ  PROFILAKTYCZNYCH: 


Uczniowie: 


 
Ruch i wypoczynek w szkole i rodzinie 


1. Dyskoteki i zabawy karnawałowe 


2. Wycieczki i zielone szkoły 


3. Ogniska klasowe 


4. Zawody i rozgrywki sportowe 


 
Życie bez nałogów i przemocy 


1. Pogadanki , konkursy wiedzy ,apele , warsztaty dot. 


- nikotyna , alkohol, narkotyki, środki wziewne. 


- AIDS i HIV 


- zachowania asertywne 


- stres  


- sztuka komunikacji 


- agresja 
 


Higiena osobista i higiena otoczenia. zdrowy styl życia 


          1. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia 


          2. Tolerancja  


          3. Znieczulica 


          4. Wspomaganie potrzebujących - Domy Dziecka, Schroniska dla zwierząt 


          5. Akcje „ sprzątania świata” i najbliższej okolicy 


          6. Promocja sportu 


          7. Anoreksja i bulimia 


 


Zapobieganie  niepowodzeniom  szkolnym, rozwijanie zainteresowań 


1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania 


2. Zorganizowanie pomocy uczniom wykazującym trudności w nauce 
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3. Udział w konkursach , turniejach i olimpiadach . 


4. Włączanie się w aktualne kampanie i akcje profilaktyczne. 


5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,  


6. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy. 


7. Apele semestralne dot. nagradzania uczniów za ich osiągnięcia w różnych 


dziedzinach nauki , sportu. 


8. Współzawodnictwo klas w nauce i zachowaniu. 


9. Kontrola obecności uczniów wagarujących 


10. Gazetki i wystawki prac uczniów. 


11.  Dni Samorządności i Dni Sportu Szkolnego 


 


Nauczyciele: 


1. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki 


uzależnień. 


2. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie wczesnego 


wspomagania uczniów o specyficznych trudnościach w nauce 


3. Umożliwienie nauczycielom udziału w warsztatach, kursach i szkoleniach 


organizowanych przez instytucje oświatowe. 


4. Zaopatrzenie biblioteki szkolnej w literaturę wspomagającą pracę nauczycieli. 


          5.  Organizowanie dni kontaktowych dla rodziców 


 


Rodzice: 


1. Aktywne uczestnictwo w dniach kontaktowych, wywiadówkach. 


2. Pedagogizacja rodziców 


3. Angażowanie rodziców w organizację i udział w imprezach szkolnych, 


wycieczkach. 


4. Poradnictwo dla rodziców. 


5. Kierowanie rodziców do placówek i instytucji wspierających działalność 


szkoły. 


6. Zaopatrzenie biblioteki szkolnej w literaturę dla rodziców. 
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WNIOSKI  DO  REALIZACJI  OPRACOWANE   PRZEZ  DYREKTORÓW  SZKÓŁ 


PODSTAWOWYCH  I  GIMNAZJALNYCH: 


 


 Opracowanie szkolnych programów wychowawczych ze względu na: 


- agresję wśród młodzieży, 


- problem „dziecka bez rodziców”: (dziecka pochodzącego z rodziny 


patologicznej, dziecka z rodziny, w której jedno z rodziców pracuje za 


granicą, dziecka rodziców zapracowanych zawodowo). 


 Wypracowanie w radach pedagogicznych wewnątrzszkolnego modelu 


rozpoznawania sytuacji rodzinnych uczniów i sposobów udzielania uczniom 


pomocy psychologiczno – pedagogicznej 


 Wprowadzenie tematów dotyczących wychowania i kultury osobistych uczniów 


na godzinach wychowawczych. 


 Wypracowanie w radach pedagogicznych sposobów zapobiegania 


opuszczania przez uczniów zajęć szkolnych, rozwiązanie problemu 


drugoroczności. 


 Działania w kierunku poprawienia wyników testów kompetencyjnych: 


- problem klas wyrównawczych, 


- zwiększenie godzin na zajęcia wyrównawcze, 


- zapobieganie opuszczania przez uczniów zajęć szkolnych. 


 Pedagogizacja rodziców  - w zakresie programu wychowawczego. 


 Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami sprawiającymi problemy 


wychowawcze – warsztaty, szkolenia – należy zmienić nawyki nauczycieli, 


podejście do ucznia. 


 Praca z młodymi nauczycielami nie radzącymi sobie z uczniami pod względem 


wychowawczym. 


 Monitoring w szkołach podstawowych. 


 Reagowanie na każdy (nawet najmniejszy) przejaw agresji, przemocy w szkole, 


placówce i dawanie jasnego komunikatu – „w szkole nie ma przemocy i agresji” 


 Informowanie rodziców o każdym, nawet najmniejszym przejawie przemocy, 


agresji natychmiast po zaistnieniu (w tym samym dniu). 


 Systematycznie prowadzić dialog z rodzicami, uczniami, środowiskiem 


lokalnym itp. aby nie dopuścić do rozwoju patologii zachowań. 
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Wnioski rad pedagogicznych po spotkaniach w sprawie zapewnienia 


bezpieczeństwa  w szkołach: 


 


Wnioski: 


 Systematyczna diagnoza zjawiska agresji na terenie szkoły. 


 Stała i systematyczna współpraca z policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz 


Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 


 Opracowanie mapy zagrożeń agresją w szkole. 


 Wzmocnienie dyżurów nauczycieli w czasie przerw w celu zapewnienia maksimum 


bezpieczeństwa. 


 Stała i systematyczna współpraca z rodzicami. 


 Edukowanie uczniów i rodziców na temat agresji. 


 Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat agresji i sposobów jej przeciwdziałania. 


 Utworzenie banku informacji o przemocy w szkole. 


 Zatrudnienie  pedagoga, psychologa w szkołach. 


 Opracowanie programu profilaktycznego i wychowawczego w  szkołach 


 Odpowiednie przygotowanie wychowawcy i jego wsparcie- szkolenia, warsztaty dla 


wychowawców w ramach WDN 


 Opracowanie procedur regulujących życie szkoły 


 Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - wprowadzony 


 Opracowanie norm postępowania ucznia w szkole. 


 Powołanie zespołów interwencyjnych. 


 Organizacja apeli wychowawczych – co miesiąc. Informacja na forum o zachowaniu 


uczniów. 


 Organizacja spektakli profilaktycznych. 


 Rzetelna diagnoza stopnia i zakresu agresji i przemocy 


 Konkretny system interwencji 


 Stała systematyczna edukacja dzieci i rodziców 


 Opracowanie procedur postępowania w trudnych sytuacjach wychowawczych. 


 Zacieśniać współpracę z rodzicami poprzez podejmowanie działań integrujących (wycieczki, 


festyny, uroczystości środowiskowe…). 


 Opracowanie czytelnego systemu kar i nagród. 


 Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych. 


 Zapewnić jak najlepszą opieką uczniom w gimbusie. 


 Założyć  monitoring  w szkole. 


 Wzmocnić współpracę z rodzicami w zakresie eliminowania postaw agresywnych wśród 
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uczniów. 


 Dowartościowywać – dostrzegać każdy nawet najmniejszy wysiłek dziecka, wzmacniać jego 


poczucie wartości, chwalić i tym sposobem motywować do większego wysiłku; 


 Organizować  częstsze spotkania  z rodzicami o charakterze integracyjnym i mobilizować 


ich do większego zaangażowania w sprawy dzieci i szkoły. 


 
 
 
V. Programy i kierunki działań strategicznych. 


 


Z diagnozy problemów społecznych przedstawionych w strategii integracji i 


polityki społecznej gminy Krapkowice wynika, że występuje potrzeba realizacji w latach 


2011r.-2015 następujących celów strategicznych: 


 


1. Ochrona socjalna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 


2. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych; 


3. Aktywizacja bezrobotnych w gminie; 


4. Ochrona zdrowia publicznego; 


5. Wczesne wspomaganie i praca wychowawcza w przedszkolach, szkołach 


podstawowych i gimnazjach. 


 


Osiągnięcie tych celów jest możliwe przy jednoczesnym realizowaniu założeń 


programowych obejmujących niżej wymienione działania: 


 


1. Ochrona socjalna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 


Kontynuacja pilotażowego programu obejmującego budownictwo mieszkalne dla 


osób wymagających pomocy socjalnej. Z uwagi na brak dostatecznej liczby lokali i 


pomieszczeń przeznaczonych do udzielenia schronienia osobom ubogim, bezdomnym i 


zagrożonym bezdomnością zasadnym wydaje się aby gmina Krapkowice przystąpiła do 


przedsięwzięcia zmierzającego do utworzenia następnych lokali socjalnych lub 


schronienia dla bezdomnych. 


Wnioskodawcą byłaby gmina Krapkowice, a uczestnikami wspierającymi ten 


projekt i realizatorem jest TBS „ZGM” Krapkowice i OPS Krapkowice. 
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2. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych 


Podstawowym założeniem programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 


w gminie Krapkowice jest propagowanie  i wdrażanie tzw. „idei niezależnego życia” 


polegające na tym, iż osoba niepełnosprawna sama decyduje, a tym samym ma 


możliwość wyboru usług niezbędnych do codziennej egzystencji w każdej dziedzinie 


życia. 


 


a) Środowisko 


 zmniejszanie barier funkcjonalnych i architektonicznych w tym: 


- dostępu do dóbr i usług  umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu 


społecznym; 


- dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną; 


- dostępu do informacji; 


- możliwości komunikacji międzyludzkiej; 


- dostępu do urzędów i obiektów użyteczności publicznych; 


- swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków 


transportu; 


 rozwijanie usług pomocniczych zwiększających niezależne uczestnictwo w życiu 


politycznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, rekreacji oraz 


turystyce w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb 


 


b) Dochód, utrzymanie i zabezpieczenie społeczne 


 zapewnienie równych szans w uzyskiwaniu dochodu, utrzymania się z niego 


oraz uzyskania zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność 


ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak 


również uwzględnienie tych kosztów w systemie podatkowym; 


 zapewnienie odpowiednich świadczeń i usług służących zapobieganiu, 


rehabilitacji i wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w ramach systemu 


pomocy społecznej, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 


 


c) Oświata i kształcenie 


 Uwzględnienie zasad organizowania usług oświatowych dla niepełnosprawnych 


dzieci i osób dorosłych. Usługi te powinny być: 
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- zindywidualizowanie i dopasowanie do potrzeb tych osób; 


- łatwo dostępne w miejscu zamieszkania lub możliwe do przebycia bez 


korzystania z komunikacji 


- powszechne dla osób niepełnosprawnych i na poziomie nie gorszym niż 


dla innych uczniów; 


- oferujące szeroki wybór możliwości dostosowany do specjalnych potrzeb; 


 


 zapewnienie warunków sprzyjających integracji w procesie nauczania jak 


również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej; 


 stymulowanie aktywności rodziców lub w razie  potrzeby także innych członków 


rodziny i przygotowanie ich do współuczestnictwa i pomocy w procesie 


kształcenia ich dziecka lub innego członka rodziny; 


 


d) Zatrudnienie 


 umożliwienie zatrudnienia, które ułatwia integrację w środowisku 


 współpraca z pracodawcami w zakresie: 


- polityki rekrutacyjnej; 


- bezpieczeństwa środowiska pracy; 


- przystosowania stanowisk pracy i metod pracy do potrzeb osób 


niepełnosprawnych; 


 


e) Rekreacja 


 zapewnienie możliwości korzystania z restauracji, kina, bibliotek, placówek 


wypoczynkowych, terenów rekreacyjnych, hoteli; 


 


f) Kultura 


 stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do wykorzystania ich 


potencjału twórczego, artystycznego i intelektualnego. Przewidywane efekty 


działań w tym zakresie winny obejmować, prócz naturalnych korzyści wobec 


środowiska osób niepełnosprawnych również, szeroko pojęte, wzbogacenie 


świadomości społecznej osób niepełnosprawnych. 
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g) Sport 


 Zachęcanie osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu i zapewnienie im 


odpowiednich urządzeń i takiej organizacji, aby mogły w nim uczestniczyć; 


 


Realizatorami tego programu są: OPS Krapkowice, ŚDS Krapkowice, WTZ Krapkowice, 


Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, czy UMiG Krapkowice, organizacje pozarządowe i 


pożytku publicznego. 


 


3. Aktywizacja bezrobotnych w gminie 


W związku ze znacznym spadkiem miejsc pracy na lokalnym rynku polityka 


społeczna winna skupić się na zwalczaniu bezrobocia, a pomoc społeczna na 


łagodzeniu jego skutków. Jako pierwszoplanowe działanie dla obszaru pomocy 


społecznej winno być utworzenie Centrum Integracji Społecznej w ramach zatrudnienia 


socjalnego, a w następstwie byłoby: podjęcie działań mających na celu utworzenie 


Spółdzielni Socjalnej lub innych form wsparcia dla bezrobotnych. 


Realizatorami tego programu: OPS Krapkowice, organizacje pozarządowe i organizacje 


pożytku publicznego, przedsiębiorstwa na lokalnym rynku pracy. 


 


4. Ochrona zdrowia publicznego 


 


Podstawą prawną do podejmowanych w przyszłości  działań zmierzających do 


poprawy zdrowia mieszkańców gminy jest Gminny Program Profilaktyki i 


Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opiera się on na zapisach zawartych w 


ustawie z dnia 26 października  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 


alkoholizmowi. 


Przyjmuje się, że realizowane w wymienionym programie działania obejmują przede 


wszystkim: 


- udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy 


psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 


rodzinie; 


- zwiększenie dostępności  pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 


uzależnionych od alkoholu; 
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- prowadzenie  profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 


zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 


narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży; 


- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych 


służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 


- Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 


dotyczących zakazu reklamy  i promocji napojów alkoholowych, zakazu 


sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 


Realizator: OPS Krapkowice, Komenda Powiatowa Policji, Poradnia Uzależnienia i 


Współuzależnienia od Alkoholu, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia 


Uzależnień, Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny, Klub Abstynenta. 


 


 


VI.  Podsumowanie. 


 


Cele i zadania zawarte w strategii rozwiązywania problemów społecznych 


realizowane będą w latach 2011-2015 ze środków finansowych budżetu gminy, 


środków finansowych z budżetu państwa, a także ze środków pomocowych Unii 


Europejskiej. 


Integralną część strategii stanowią programy realizowane przez wydziały Urzędu 


Miasta i Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy, których podstawowym spójnym 


celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka: 


Zadania ujęte w strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminie 


Krapkowice na lata 2011 – 2015 realizować będą m.in.: 


- Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach; 


- Wydział Oświaty Kultury i Sportu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach 


wraz ze wszystkimi szkołami i przedszkolami; 


- Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Krapkowicach; 


- Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach; 


- Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach; 


- Organizacje pozarządowe, pożytku publicznego oraz stowarzyszenia działające na 


terenie gminy Krapkowice (Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Związek 


Emerytów i Rencistów, Caritas, Polski Związek Niewidomych, Związek 
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Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Polski 


Czerwony Krzyż – Klub Honorowych Krwiodawców, Stowarzyszenie Osób i Rodzin z 


Chorobą Alzheimera, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Krapkowickie 


Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Turystyczne i inne );] 


 


Niniejsza strategia podlegać będzie modyfikacji w zależności od potrzeb 


mieszkańców gminy Krapkowic i pojawiających się nowych problemów, a cele zawarte 


w strategii będą weryfikowane w zależności także od możliwości finansowych gminy 


Krapkowice. 









