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Etapy prezentacji

1. Założenia diagnozy

2. Najważniejsze ustalenia diagnozy

3. Rekomendacje dla programowania strategicznego



Cele diagnozy

1. Identyfikacja potrzeb społecznych i potencjałów gminy w zakresie planowania 

rozwoju społecznego 

2. Ustalenie głównych tendencji zmian rozwojowych (narastanie/zmniejszanie się 

problemów społecznych)

3. Ustalenie oczekiwań mieszkańców w zakresie realizacji zadań polityki 

społecznej 

4. Wyznaczenie kierunków interwencji publicznej 



Techniki badawcze i moduły badania

T 1: Analiza dokumentarna i analiza danych zastanych

T 2: Wywiady pogłębione

T 3: Spotkania konsultacyjne

Moduły badawcze:

polityka senioralna, obcokrajowcy, niepełnosprawność, zdrowie publiczne

i uzależnienia, mieszkalnictwo i bezdomność, wsparcie rodzin



Polityka senioralna

Źródło: http://nowasol.pl/sprawy-spoleczne/seniorzy



Jakie problemy społeczne występują w Nowej Soli?

Polityka senioralna

I. Sytuacja demograficzna

Tabela 1. Obciążenie demograficzne

Wskaźnik obciążenia demograficznego

2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030*

42,6 44,5 44,9 47,9 49,1 50,5 51,7 52,3 53,1 53,4 53,6 53,8 53,9
Źródło: BDL GUS.

*Prognoza na lata 2021-2030. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

➢ W latach 2018-2020 liczba mieszkańców Nowej Soli systematycznie spadała.

➢ Zmniejszeniu uległa liczebność kategorii w wieku przedprodukcyjnym (do 17 roku życia).

➢ Wzrosła liczebność kategorii najstarszej, do której należą osoby w wieku poprodukcyjnym.

➢ W kategorii osób w wieku poprodukcyjnym w każdym roku ponad dwukrotnie przeważały kobiety. 

➢ Systematyczny spada przyrost naturalny (w roku 2019 -5,6).



Polityka senioralna

II. Jakość życia seniorów

Poziom życia

Słaba kondycja finansowa gospodarstw osób starszych

Posiadane środki nie zawsze zaspokajają podstawowe potrzeby bytowe seniorów. Rodzi to potrzebę wspierania 

finansowego dotyczącego pokrycia kosztów ogrzewania i innych zasiłków z MOPS, rehabilitacji i leczenia. 

Występowanie problemu bezdomności również wśród seniorów. 

Zasoby

Wsparcie MOPS

➢ Działanie Dziennego Domu Senior+

➢ Działanie Środowiskowego Domu Samopomocy

➢ Organizacje wsparcia seniorów, w tym nowosolski oddział Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 

oraz Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku



Polityka senioralna

II. Jakość życia seniorów

Zdrowie i rehabilitacja

Niski poziom zaspokojenia potrzeb zdrowotnych seniorów

➢ Dość dobry dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu i ograniczony dostęp do programów profilaktycznych i 

specjalistów (brak gerontologów, ograniczony dostęp do dermatologów, okulistów, endokrynologów i urologów).

➢ Niskie zainteresowanie seniorów korzystaniem z badań profilaktycznych.

➢ Utrudnienia w dostępie do rehabilitacji.

➢ Wyzwania w realizacji usług opiekuńczych w środowiskach ubogich (niski poziom higieny i dbania o zdrowie).

➢ Ograniczony dostęp do usług opieki paliatywnej (brak hospicjum).

Realizacja usług rehabilitacyjnych w Dziennym Domu Senior+ oraz turnusów rehabilitacyjnych przez Polski Związek 

Emerytów Rencistów i Inwalidów, Oddział w Nowej Soli. 

Zasoby



Polityka senioralna

II. Jakość życia seniorów

Samotność i osamotnienie

Samotność to prócz niskiego zabezpieczenia finansowego i słabego zdrowia największy z problemów dotykających 

seniorów.

➢ Ustalenia spotkań konsultacyjnych wskazują, że w Nowej Soli potrzeba opiekunów i usług opiekuńczych w 

przystępnych cenach.

➢ Ze względu na koszty tych usług godziny opieki są obecnie mocno redukowane – nawet do godziny w tygodniu.

➢ Problem pogłębiają słabo rozwinięte sieci wsparcia sąsiedzkiego. 

➢ Wśród seniorów występuje również brak zaufania do nowych opiekunów, np. osób przychodzących na 

zastępstwo.



Polityka senioralna

II. Jakość życia seniorów

Przemoc w stosunku do seniorów

Seniorzy należą do jednej z trzech najbardziej doświadczanych przemocą kategorii (2020 zanotowano 59 takich 

przypadków, wzrost o 30 w stosunku do roku 2019).

Edukacja

Kursy kierowane do seniorów dotyczą zazwyczaj: (1) obsługi internetu, (2) generowania karty EKUZ i tworzenia 

kont pacjenta.

Potrzeby:

➢ Podkreślano występowanie potrzeb edukacyjnych związanych z obsługą smartfonów i komputera.

➢ Potrzebne są usługi prawne.

➢ Wskazywano potrzebę wspierania seniorów w wypełnianiu potrzebnych dokumentów administracyjnych. 

Wyzwaniem jest niedostosowanie dokumentów do ich zdolności percepcji, wzroku, sposobu pisania.

Źródło: MOPS.



Polityka senioralna

II. Jakość życia seniorów

Kultura i rekreacja

Wyjazdy rekreacyjne (wczasy, pikniki, jednodniowe wycieczki) cieszą się dużą popularnością wśród starszych 

mieszkańców Nowej Soli. W roku 2021 w takich przedsięwzięciach organizowanych przez nowosolski oddział 

Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów brało udział 1000 osób. 

➢ Występowanie potrzeb nieuświadomionych dotyczących korzystania z oferty edukacyjno-kulturalnej, rekreacji 

i sportu. 

➢ Innym czynnikiem uczestnictwa w kulturze jest wysokość opłat za wstęp.

Główni realizatorzy działań kulturalno-edukacyjnych, kierowanych do seniorów: Nowosolski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, Dzienny Dom Senior+, Nowosolski Dom Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej 

Soli.

Zasoby:

Wyzwania:



Polityka senioralna

II. Jakość życia seniorów

Potrzeby informacyjne

➢ Wyzwanie dla seniorów stanowi uzyskiwanie informacji na temat inicjatyw ich dotyczących.

➢ Używanie dotychczasowych kanałów komunikacyjnych (BIP, strony internetowe) jest konieczne ale jednak 

nieskuteczne w stosunku do osób starszych i ich rodzin.

Powrót do tradycyjnych form komunikacji. Chodzi tu o przekazywanie wiadomości, o tym jakie przedsięwzięcia 

w mieście są kierowane do seniorów z wykorzystaniem dogodnych dla nich kanałów komunikacji, np. słupy 

informacyjne, media społecznościowe i ulotki wrzucane do skrzynek, witryny.  

Oczekiwania:

Transport i komunikacja miejska

➢ Słabo rozwinięte usługi transportowe w mieście, dotyczące także przejazdów na życzenie dla osób z 

niepełnosprawnością.

➢ Potrzeba ławek na długich odcinkach w ważnych / uczęszczanych miejscach miasta.



Polityka senioralna

III. Wsparcie społeczne dla seniorów

Obszary wsparcia seniorów (rok 2020)

➢ Seniorzy mieszkający samotnie: 33

➢ Seniorzy wykazujący ograniczone zdolności do 

samoobsługi: 180

➢ Seniorzy korzystający z usług opiekuńczych: 169

➢ Opiekunki zajmujące się seniorami: 75

➢ Podmioty ekonomii społecznej świadczące usługi 

dla osób starszych: 1

Wyzwania

➢ Niewielka ilość podmiotów świadczących usługi 

dla seniorów, różna jakość usług – wyłącznie PCK.

➢ Ograniczona liczba realizatorów zleceń MOPS.

➢ Brak możliwości realizacji całodobowych usług 

wytchnieniowych bez współpracy z NGO.

➢ Ograniczony zakres wiedzy o trudnościach i 

problemach tej kategorii mieszkańców.

➢ Ograniczona liczba mieszkań chronionych.

Źródło: MOPS.



Polityka senioralna

III. Wsparcie społeczne dla seniorów

Obszary wsparcia seniorów

➢ Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – około 80% wniosków jest składanych przez seniorów -

potrzeby ocenione zostały jednak na dwukrotnie wyższe.

➢ Realizacja dziennych usług wytchnieniowych oraz usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi – usługi również możliwe do wykorzystania przez seniorów.

➢ W mieście pracuje wolontariat kierowany do seniorów.

➢ Potrzeba tworzenia większej liczby miejsc aktywizacji dla seniorów (np. kluby seniora).

➢ Potrzeba budowania potrzeb uczestnictwa i promocji miejsc aktywizacji dla seniorów. 



Polityka senioralna

Oczekiwania mieszkańców

1. Zwiększenie liczby miejsc opieki dla seniorów

2. Tworzenie mieszkań chronionych

3. Rozwijanie opieki wytchnieniowej 

4. Poszerzanie działań edukacyjnych kierowanych do seniorów

5. Rozwijanie przejazdów na życzenie

6. Zwiększanie oddziaływania Karty Seniora

7. Dostosowanie kanałów komunikacyjnych do potrzeb seniorów

8. Realizacja programu „Majster dla Seniora”



Migranci i grupy etniczne

https://nowasol.naszemiasto.pl/ambasador-usa-w-polsce-mark-brzezinski-chwali-polske-w/ar/c1-8774653



Jakie problemy społeczne występują w Nowej Soli?

Migranci i grupy etniczne

I. Charakterystyka demograficzna

Liczba uchodźców zmienia się stale.

➢ Liczba uchodźców szacowana na podstawie wniosków o jednowyrazową pomoc 300+: do czerwca 

2022 roku złożono ponad 900 takich wniosków.

➢ Obecnie zauważa się zwiększanie liczby młodych mężczyzn w roczniku ’90 i pokrewnych (studenci).

➢ Dane z PCK wskazują, że z magazynu żywności (FEAD) korzysta obecnie 500 osób.

➢ Z punktu humanitarnego (bez skierowania z MOPS) korzysta ponad 2 tys. osób.

➢ Około 300 nowych osób zarejestrowano w ostatnich tygodniach czerwca 2022. 



Migranci i grupy etniczne

II. Organizacja wsparcia dla uchodźców

W mieście z wysoką skutecznością realizowano potrzeby uchodźców. 

➢ Obecnie zdaniem ekspertów uchodźcy to osoby żyjące na przeciętnym poziomie. Kilka rodzin jest w trudnej 

sytuacji, bez oszczędności i środków do życia. 

➢ Zabezpieczano żywność i ubrania, edukację, opiekę finansową i zdrowotną. Świadczono pomoc w załatwieniu 

spraw urzędowych, wydaniu dokumentów, nadaniu PESEL. Przyjęto także wszystkie dzieci aplikujące do 

nowosolskich szkół. 

➢ Wspierano matki w realizacji funkcji opiekuńczo-zabezpieczających w stosunku do ich dzieci w celu 

aktywizacji zawodowej.

➢ Podejmowano działania integracyjne i kulturalne. 



Migranci i grupy etniczne

III. Potrzeby

Główne wyzwania dotyczą:

- opieki i zabezpieczenia

➢ Konieczne jest przygotowanie miejsc w placówkach opieki nad dziećmi do 6 roku życia – wyzwaniem jest 

zabezpieczenie opieki podczas wakacji.

➢ Potrzebna jest opieka wytchnieniowa dla matek dzieci z niepełnosprawnością (brak miejsc w WTZ). Także w 

kontekście sprawowania opieki nad seniorami.

- edukacji

➢ Dalsza nauka języka polskiego dla dzieci i dorosłych, nadanie jej instytucjonalnego charakteru (kursy w 

szkołach, PUP).

➢ Dostosowanie kompetencji zawodowych uchodźców do potrzeb rynku pracy (kursy w PUP).

➢ Nauka języka ukraińskiego dla małych dzieci, nie mających wcześniej kontaktu z językiem pisanym lub go 

tracących – obsługa techniczna zajęć (sala).



Migranci i grupy etniczne

III. Potrzeby

Główne wyzwania dotyczą:

- pracy

➢ Wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz dostosowania kompetencji uchodźców do oczekiwań pracodawców.

➢ Zapewnienie znajomości języka polskiego.

➢ Wsparcie prawne z zakresu prawa pracy i spotkania z inspekcją pracy.

➢ Pomoc w nostryfikowaniu certyfikatów i dyplomów (na przykład w ramach dofinansowania z PUP).

- zdrowia

➢ Zapewnienie dostępu do leczenia dla osób dorosłych.

➢ Zapewnienie uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, ciągłości zażywanych leków i otrzymywania recept.

➢ Zapewnienie dostępu do rehabilitacji.

➢ Zapewnienie wsparcia psychologicznego w języku ukraińskim.



Migranci i grupy etniczne

III. Potrzeby

Główne wyzwania dotyczą:

- integracji społecznej i animacji lokalnej

➢ Stałe podejmowanie działań dotyczących integracji i animacji lokalnej.

➢ Organizacja spotkań rekreacyjnych i z zakresu poznawania kultur.

➢ Aktywizacja migrantów. 



Migranci i grupy etniczne

III. Potrzeby

Realizacja polityki równościowej

➢ Zapewnienie dostępu do dóbr i usług na zasadach ogólnych, niefaworyzujących żadnej z grup 

narodowościowych.

➢ Podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz zwiększania świadomości społecznej i 

przeciwdziałanie konfliktom etnicznym – istotna rola służb mundurowych.

➢ Opracowanie strategii integracji uchodźców.



Migranci i grupy etniczne

Oczekiwania uczestników badań

1. Zwiększenie oferty usług opiekuńczych

2. Aktywizacja społeczna migrantów na rzecz integracji

3. Zwiększenie zaangażowania organizacji społecznych w pomoc uchodźcom

4. Wsparcie działania organizacji społecznych

5. Opracowanie długookresowej strategii wsparcia uchodźców



https://nowasol.naszemiasto.pl/ambasador-usa-w-polsce-mark-brzezinski-chwali-polske-w/ar/c1-8774653

Niepełnosprawność

Źródło: https://pl.depositphotos.com/stock-photos/niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87.html



Jakie problemy społeczne występują w Nowej Soli?

Niepełnosprawność

I. Poziom niepełnosprawności

W roku 2020 ze wsparcia MOPS z tytułu niepełnosprawności skorzystało 1729 osób*.

➢ Najczęściej zdiagnozowanymi rodzajami niepełnosprawności w latach 2018-2020 były choroby układu 

ruchu, krążenia i choroby neurologiczne**.

➢ Świadczenia socjalne z tytułu niepełnosprawności w roku 2020 pobierało 426 osób*. 

➢ Według uczestniczących w diagnozie ekspertów podane dane statystyczne dotyczące liczby osób z 

niepełnosprawnością są zaniżone – brak świadomości konieczności diagnozowania dzieci.

➢ Jedynie nieznaczna część osób z niepełnosprawnością w latach 2018-2020 korzystała z usług 

opiekuńczych czy uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy:

✓ Usługi opiekuńcze – 34-38 osób rocznie**

✓ Środowiskowy Dom Samopomocy – od 27 do 30 osób rocznie**.

* Dane MOPS

**Ocena zasobów pomocy społecznej 2018-2020.



Niepełnosprawność

II. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością

Liczba osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne spadła ze 129 osób w roku 

2018 do 102 w roku 2020. 

W latach 2018-2020 PUP nie realizował programów i szkoleń dedykowanych osobom z niepełnosprawnością.

Ścieżka aktywizacji społeczno-zawodowej wytyczana przez ekspertów uczestniczących w badaniach

szkoła specjalna specjalny ośrodek szkolno-

wychowawczy 

WTZ ZAZ

ośrodek wsparcia

mieszkanie treningowe



Niepełnosprawność

III. Usługi społeczne i wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnością

Brak kompleksowości zadań podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. Instytucje 

systemu wsparcia realizują swoje zadania, nie działają jednak w sieci. 

Potrzeby

➢ Wytyczenie ścieżki obsługi osób z niepełnosprawnością, opracowanie broszury/schematu postepowania i 

ich promocja.

➢ Utworzenie punktu informacyjnego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

➢ Utworzenie funkcji koordynatora niepełnosprawności.

➢ Realizacja usług psychologicznych dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością (szczególnie po pierwszej 

diagnozie).

➢ Zwiększenie dostępu do rehabilitacji i opieki zdrowotnej.



Niepełnosprawność

III. Usługi społeczne i wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnością

Według danych MOPS i PCPR w latach 2018-2020 z usług wytchnieniowych nie skorzystał żaden opiekun 

osób niepełnosprawnych. 

Potrzeby

➢ Zwiększenie dostępu do opieki wytchnieniowej dla rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością 

i promocja tych usług.

➢ Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych.

➢ Tworzenie mieszkań chronionych.

➢ Zwiększenie dostępu do zajęć rozwijających zainteresowania dzieci z niepełnosprawnością – obecnie wg 

badanych brak takiej oferty.

➢ Zwiększenie oferty i liczby miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci z niepełnosprawnością – również 

place zabaw.



Niepełnosprawność

Oczekiwania uczestników badań

1. Rozwój wsparcia edukacyjno-zawodowego

2. Tworzenie mieszkań chronionych

3. Wsparcie informacyjne dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością

4. Koordynator niepełnosprawności

5. Wsparcie psychologiczne dla rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci z niepełnosprawnością

7. Organizacja grup wsparcia dla rodziców

8. Seksuolog osób z niepełnosprawnością intelektualną

9. Dalsze dostosowywanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością



Zdrowie publiczne i 
uzależnienia

https://pulsmedycyny.pl/ukazal-sie-projekt-narodowego-programu-zdrowia-na-lata-2021-2025-1104089



Jakie problemy społeczne występują w Nowej Soli?

Zdrowie publiczne i uzależnienia

I.  Uzależnienia – potrzeby i problemy

➢ Wzrost skali i zmiana środowisk osób uzależnionych od alkoholu.

Wzrost liczby kobiet i tzw. osób wysoko funkcjonujących uzależnionych od alkoholu.

➢ Obniżenie wieku inicjacji alkoholowej.

Inicjacja alkoholowa uczniów szkół podstawowych: 12-13 lat, uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych: 13-14 lat.

➢ Związek uzależnienia i dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym.

Według terapeutów uzależnień, większość osób uzależnionych pochodzi z rodzin z problemem 

alkoholowym.

➢ Pogłębienie zjawiska uzależnień cyfrowych wśród dzieci i młodzieży.

W efekcie dzieci i młodzież przejawiają trudności emocjonalne (w tym depresja) oraz relacyjne.



Uzależnienia

Oczekiwania 

➢ Wsparcie rodzin z problemem alkoholowym

➢ Poprawa dostępności terapeutów uzależnień

➢ Wsparcie nauczycieli

➢ Podnoszenie świadomości lekarzy rodzinnych

➢ Przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym

Zasoby 

Znacznie rozwinięta skala i zakres działań 

profilaktycznych.

➢ Utrzymywanie wysokiej skali działań 

profilaktycznych także w czasie pandemii

➢ Stosowanie rekomendowanych programów

II. Uzależnienia – oczekiwania i zasoby



Zdrowie publiczne i uzależnienia

Problemy Oczekiwania 

III. Problemy, potrzeby oraz oczekiwania dot. zdrowia publicznego

➢ Profilaktyka zdrowia

➢ Zachęty dla młodych lekarzy

➢ Zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi

➢ Trudności w dostępie do lekarzy specjalistów

Obecnie liczba lekarzy rodzinnych jest uznawana za

niewystarczającą, a większość z nich jest w wieku

przedemerytalnym.



Mieszkalnictwo i bezdomność

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/nowa-sol-trzeci-tydzien-bez-komisarza-wojewoda-wniosek-wyslal-premier-decyzji-nie-podjal,134317.html



I. Problemy i potrzeby

➢ Wzrost skali zagrożenia bezdomnością i bezdomności.

✓ Sytuacja gospodarstw domowych pogorszyła się szczególnie w okresie pandemicznym. Przybyło w 

tym czasie osób i rodzin zadłużonych w opłatach czynszowych.

✓ W latach 2018-2020 liczba osób bezdomnych wzrosła z 43 do 53.

➢ Uszczuplanie gminnego zasobu komunalnego.

➢ Deficyt wsparcia w postaci reintegracji społeczno-zawodowej osób w kryzysie bezdomności.

✓W latach 2018 i 2019 usamodzielniły się łącznie dwie osoby, w 2020 r.  4 osoby. 

➢ Deficyt wiedzy o nowoczesnych sposobach reintegracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych wśród 

odpowiednich specjalistów.

Jakie problemy społeczne występują w Nowej Soli?

Mieszkalnictwo i bezdomność



Mieszkalnictwo i bezdomność

Organizacja wsparcia

Działalność:

➢ MOPS

➢ Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta i innych 

organizacji społecznych

➢ Funkcjonowanie noclegowni

Oczekiwania 

➢ Przeciwdziałanie bezdomności na jej 

wczesnym etapie

➢ Organizacja aktywizacji zawodowej w 

Nowej Soli

➢ Zapewnienie ciągłości działań 

reintegracyjnych

➢Utworzenie ogrzewalni

II. Organizacja wsparcia i oczekiwania



Wsparcie rodzin

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbAu88rliMk28Vo0GJU4JJ8C2PVJQ:1663084129902&source=univ&tbm=isch&q=zdrowie+publiczne+zdj%C4%99cia&



Jakie problemy społeczne występują w Nowej Soli?

Wsparcie rodzin

I. Problemy i potrzeby

➢ Wzrost liczby rodzin z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej (także wśród nie-

klientów pomocy społecznej).

➢ Trudności w funkcjonowaniu rodzin zastępczych i niska efektywność ścieżki usamodzielniania 

młodzieży opuszczającej pieczę.

Brakuje kandydatów do realizacji funkcji rodzin zastępczych.

Młodzież wraca do środowiska rodzinnego i powiela negatywne wzorce realizowane przez rodziców.



Wsparcie rodzin

Organizacja wsparcia Oczekiwania

➢ Miejskie centrum wspierania rodziny

➢ Rozwój kompetencji społecznych jako sposób 

przeciwdziałania trudnościom opiekuńczo-

wychowawczym

➢ Grupy wsparcia dla rodziców

➢ Profilaktyka w szkołach

➢ Oferta zajęć dodatkowych

II. Organizacja wsparcia rodzin i oczekiwania

➢ Wzrost liczby miejsc w żłobkach

➢ Wzrost liczby miejsc w przedszkolach 

niepublicznych

➢ Szeroki zakres zajęć dodatkowych w szkołach

➢ Wzrost liczby organizacji pozarządowych 

zajmujących się wsparciem rodzin

➢ Świadczenia organizowane przez OPS

➢ Wsparcie rodzin przez PPP

Źródło: MOPS i PPP.



Inne

https://pl-pl.facebook.com/Pracownik-Socjalny-Online-564187536984831/4687735011296709



Inne potrzeby

➢ Niskie wynagrodzenia w sferze pomocy społecznej

➢ Brak chętnych do pracy w sektorze pomocy społecznej



Jak wspierać rozwój społeczny Nowej Soli?

Rekomendacje dla opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych

1. Utworzenie nowych miejsc opieki dla seniorów, dostarczających zajęć aktywizujących.

2. Zwiększenie intensywności pracy socjalnej z seniorami, organizowanie spotkań sąsiedzkich, zabaw, 

dyskusji aktywizujących seniorów i skłaniających ich do wychodzenia z domu.  

3. Utworzenie nowych mieszkań chronionych (treningowych i wspieranych). 

4. Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych (specjalistycznych) i wytchnieniowych. 

5. Zwiększenie wykorzystania zróżnicowanych kanałów komunikacji w kontakcie z mieszkańcami. 

6. Zwiększenie dostępu do szkoleń z wykorzystywania nowych technologii oraz podejmowanie działań 

upowszechniających dostęp do nich.

Seniorzy



Jak wspierać rozwój społeczny Nowej Soli?

Rekomendacje dla opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych

1. Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i miejsc opieki dla rodzin uchodźców.

2. Zwiększenie aktywizacji społecznej uchodźców dla realizacji kompleksowych i adekwatnych do potrzeb 

usług społecznych dla migrantów z Ukrainy.

3. Opracowanie strategii integracji uchodźców.

4. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb i potencjałów migrantów.

5. Nasilenie działań włączających organizacje społeczne w realizację zadań publicznych. 

Uchodźcy



Jak wspierać rozwój społeczny Nowej Soli?

Rekomendacje dla opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych

1. Podejmowanie działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

2. Promowanie utworzonych kursów wśród osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. 

3. Zwiększenie dostosowania wsparcia edukacyjno-zawodowego do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

(ZAZ, rozszerzenie usług Środowiskowego Domu Samopomocy o nowe kategorie uczestników zajęć). 

4. Utworzenie funkcji koordynatora niepełnosprawności i punktu informacyjnego.

5. Zwiększenie opieki psychologicznej nad opiekunami dzieci z niepełnosprawnością.

6. Wspieranie sieciowania opiekunów dzieci z niepełnosprawnością oraz upowszechnianie tworzenia grup 

wsparcia. 

Osoby z niepełnosprawnością



Jak wspierać rozwój społeczny Nowej Soli?

Rekomendacje dla opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych

7. Utworzenie zajęć dodatkowych (rozwijających zainteresowania) dla dzieci z niepełnosprawnością.

8. Wyposażenie placów zabaw w urządzenia możliwe do wykorzystania przez dzieci z niepełnosprawnością 

ruchową. 

9. Nasilenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości przestrzeni miejskiej i zwiększenie jej 

dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Osoby z niepełnosprawnością



Jak wspierać rozwój społeczny Nowej Soli?

Rekomendacje dla opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych

1. Kontynuowanie szeroko zakrojonych działań profilaktyki uzależnień z wykorzystaniem nowoczesnych 

programów rekomendowanych.

2. Wzmacnianie specjalistów współpracujących z rodzinami (lekarze, pracownicy szkół i przedszkoli) w 

aktywności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom.

3. Obejmowanie wsparciem psychologicznym i terapeutycznym wszystkich członków rodzin alkoholików.

4. Ułatwienie osobom uzależnionym dostępu do terapii poprzez zatrudnienie większej liczby terapeutów.

Zdrowie publiczne i uzależnienia



Jak wspierać rozwój społeczny Nowej Soli?

Rekomendacje dla opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych

5. Kierowanie profilaktyki uzależnień cyfrowych zarówno do dzieci jak i ich rodziców oraz opiekunów.

6. Rozwijanie działań profilaktycznych, promowanie zdrowego stylu życia oraz znaczenia badań okresowych.

7. Stosowanie zachęt dla lekarzy specjalistów, szczególnie przyszłych lekarzy POZ do otwierania praktyki w 

mieście Nowa Sól. 

Zdrowie publiczne i uzależnienia



Jak wspierać rozwój społeczny Nowej Soli?

Rekomendacje dla opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych

1. Intensyfikacja współpracy instytucji lokalnych, regionalnych i krajowych w zakresie profilaktyki 

bezdomności, szczególnie wymiana informacji na temat gospodarstw domowych z trudnościami w 

regulowaniu opłat czynszowych.

2. Opracowanie programu wychodzenia z bezdomności.

3. Zapewnienie szerszego dostępu do usług opiekuńczych w schronisku dla bezdomnych (np. poprzez 

utworzenie placówki tego rodzaju na terenie miasta). 

Mieszkalnictwo i bezdomność



Jak wspierać rozwój społeczny Nowej Soli?

Rekomendacje dla opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych

Mieszkalnictwo i bezdomność

4. Włączenie do zadań w programach strategicznych Nowej Soli zasad rozwoju mieszkalnictwa 

komunalnego i socjalnego oraz chronionego.

5. Zwiększanie liczby mieszkań socjalnych i komunalnych z zachowaniem realizacji zasady rozproszenia 

terytorialnego i umiejscawiania na osiedlach o zróżnicowanym składzie społecznym. 

6. Realizacja szkoleń wśród pracowników socjalnych oraz przedstawicieli innych służb zajmujących się 

wsparciem osób w kryzysie bezdomności na temat niezbędnych i efektywnych form wsparcia.



Jak wspierać rozwój społeczny Nowej Soli?

Rekomendacje dla opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych

1. Uelastycznienie działalności żłobków i przedszkoli w celu umożliwienia osobom w szczególnej sytuacji 

uzyskania opieki na dziećmi w trakcie i po zakończeniu rekrutacji na dany rok szkolny.

2. Nasilenie działań ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji interpersonalnych rodziców, opiekunów 

oraz dzieci i młodzieży, i wzmocnienie roli psychologa i pedagoga szkolnego.

3. Nasilenie działań profilaktycznych i podnoszących kompetencje rodzicielskie opiekunów w rodzinach 

przejawiających trudności w realizacji swoich funkcji, w celu zmniejszenia ryzyka przekazywania dzieci 

do pieczy zastępczej.

4. Wsparcie młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą poprzez działania profilaktyczne, udostępnienie 

mieszkań chronionych, aktywizację zawodową.

Wsparcie rodzin



Dane kontaktowe 

Anna Mielczarek-Żejmo

a.mielczarek-zejmo@wns.uz.zgora.pl

Joanna Frątczak-Mueller

j.fratczak-muller@wns.uz.zgora.pl


