Wstęp i członkowie

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prusice

Strategia została opracowana przez następujący Zespół:
1. Ewa Sroka - członek
2. Joanna Wiraszka - członek
3. Krystyna Leśniak - członek

Przemiany w życiu społecznym, którego jesteśmy uczestnikami, stawiają przed samorządem
szereg ważnych zadań. Są wśród nich także zadania związane z rozwiązywaniem problemów
społecznych. W społeczeństwie obywatelskim diagnoza problemów społecznych, planowanie
pomocy oraz jej monitoring, to oznaki profesjonalizmu i dojrzałości w administrowaniu tak
skomplikowaną i złożoną strukturą, jaką jest miasto. Dlatego tak ważne jest rozwijanie wiedzy i
umiejętności, odwołanie się do miejscowych zasobów i sił, odkrywanie pozytywnych czynników
środowiskowych, aktywne łączenie osób i grup we wspólnym działaniu na rzecz realizacji
określonych potrzeb lokalnych.
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Ustawa obliguje Gminy do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Podstawowym problemem jest zdefiniowanie pojęcia „ rozwiązywanie problemów społecznych”.

Dzisiaj już wiadomo, że najbardziej skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych może się
odbywać poprzez profesjonalną pomoc nakierowaną na „INWESTOWANIE” w osobę mającą
problemy.

Zastępowanie osoby mającej problemy niewiele zmienia, a często jest ubezwłasnowolnianiem
tej osoby i naruszaniem jej godności.

W działaniach pomocowych coraz bardziej kładzie się nacisk na wzmacnianie i rozwijanie
umiejętności niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów. Taki
kierunek działania nie wyklucza pomocy bezpośredniej (rozwiązywanie problemów przez
„pomagacza” za zgodą osoby mającej problem).
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Mimo jasno określonej i zdiagnozowanej efektywności tej metody, w społeczeństwie, ale także
w instytucjach pomocowych dalej funkcjonuje przekonanie, iż „należy mi się pomoc przede
wszystkim materialna”.

Od czasów Jacka Kuronia wiele się zmieniło w podejściu do pomagania, choć w wielu gminach
nadal pomoc ogranicza się do dawania zasiłków i załatwiania spraw petenta. Taka pomoc
określana jest „Dawaniem ryb”- zaspakajaniem podstawowych potrzeb klienta, często bez jego
zaangażowania.

W wielu innych gminach próbuje się zastępować pomoc w formie zasiłku dostarczaniem
narzędzi do zdobywania środków materialnych. Taką pomoc określa się „Dawaniem wędki do
złowienia ryb”. Także ona zaspakaja podstawowe potrzeby bytowe, ale z wyraźnym
zaangażowaniem klienta.

Jest też trzeci sposób pomagania, trudny, rzadko stosowany w Ośrodkach Pomocy Społecznej.
Tym sposobem jest „Nauka produkowania wędki”, czyli kształcenie zdolności do rozwiązywania
własnych problemów.
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W rozwiązywaniu problemów społecznych najbardziej efektywna w perspektywie lat jest nauka
niezbędnych umiejętności do radzenia sobie z problemami. I to ta metoda będzie podstawą
realizacji celów strategicznych. U wielu osób, zwłaszcza w okresie transformacji ustrojowej i
gospodarczej następuje spiętrzenie problemów prowadzące do apatii, wycofania się, alienacji.

Od czego zacząć rozwiązywanie tych problemów? Podstawowym obszarem działań
pomocowych powinno być zadbanie o miejsce przebywania, czyli „budownictwo socjalne”.
Jeżeli nasz klient ma gdzie mieszkać, warto zadbać, by był zdrowy, czyli „ochrona zdrowia”.
Dalej należy stworzyć warunki do kształcenia, czyli „edukacja publiczna”. Gdy mimo to nie radzi
sobie z problemami, należy udzielić pomocy materialnej i socjalnej, czyli „pomoc społeczna”.
Część osób, mimo pomocy w wyżej wymienionych obszarach, dalej ma problemy. Często jest
to spowodowane nadużywaniem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) w zastępstwie
lub z braku umiejętności korzystania z pomocy. Takie zachowania blokują nawet bardzo
profesjonalną pomoc w obszarach społecznych. Niezbędna jest fachowa, zintegrowana pomoc
psychologiczna i terapeutyczna, czyli obszar „rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkomanii”.

Reasumując, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w środowisku lokalnym
powinna zająć się działaniem w obszarach:

- budownictwo socjalne,

- ochrona zdrowia,
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- edukacja publiczna,

- pomoc społeczna,

- rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.

Mieszkaniec „z problemami” zaopiekowany poprzez działania w tych obszarach będzie
zmotywowany do życia społecznego, z adekwatnym poczuciem wartości, będzie dążył do
integracji z otoczeniem społecznym i przyrodniczym.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest wyrazem zintegrowanego planowania
społecznego. W najbardziej ogólnym ujęciu oznacza sposób osiągania wyznaczonych celów
poprzez sterowanie procesem rozwoju, integracji, polityki społecznej.

Formuła otwartego, ciągłego przewidywania i projektowania przyszłości powinna stanowić
przydatne pragmatyczne narzędzie regulacji rozwoju w sytuacji, gdy nadmiar celów w stosunku
do ograniczonych środków utrudnia podejmowanie bieżących i przyszłych decyzji. Zmienność
uwarunkowań zewnętrznych, występowanie sprzeczności a nawet konfliktów interesów i dążeń
różnych grup społecznych narzuca konieczność przyjęcia negocjacyjnej formuły zarządzania
polityką społeczną. Istotą jej jest dochodzenie do porozumienia społecznego, minimalizując
sytuacje konfliktowe. Jest to zatem formuła kształtowania strategii elastycznych, otwartych i
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dynamicznych wobec przyszłości

.

Cele integracji powinny być wyrazem dążeń i aspiracji społeczności lokalnej zmierzających do
rozwiązania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier i zagrożeń oraz do wykorzystania
wszelkich szans tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym dla przyszłej integracji.

Strategia jest więc instrumentem umożliwiającym podejmowanie decyzji zarówno w najbliższym
okresie, jak i w odległej perspektywie. Zasady realizacji polityki długofalowej określają cele
strategiczne i zadania związane z ich realizacją, działania i decyzje zarówno w najbliższym
okresie, jak i decyzje w dalszym okresie powinny być podejmowane na podstawie niniejszej
strategii.

Społeczna akceptacja oraz identyfikacja mieszkańców z wypracowanymi celami dają
szansę władzy lokalnej na przejście z poziomu administrowania do poziomu zarządzania
polityką społeczną.

Jako element żywy Strategia będzie podlegać ciągłym zmianom – będą pojawiać się nowe,
ważne cele, a część z przedstawionych w dokumencie straci swoją aktualność. Ten ciągły
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proces zmian jest jak najbardziej pożądany, ponieważ będzie on miernikiem działań i dążeń
społeczności lokalnej.

Strategia została opracowana na lata 2005 – 2015.

Cały dokument do pobrania w "PLIKI DO POBRANIA"
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