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1. WPROWADZENIE

Problem społeczny to stan, który przez znaczną część danej zbiorowości
uznawany jest za odbiegający od ogólnie przyjętych wzorców i norm społecznych.
Przeszkadza on jej w efektywnym funkcjonowaniu oraz utrudnia lub nawet
uniemożliwia realizację celów społecznych. Jest to zjawisko niekorzystne dla danej
społeczności, oceniane przez nią jako niepożądane, niebezpieczne i konieczne do
wyeliminowania, które wydaje się możliwe do przezwyciężenia jedynie poprzez
działanie zbiorowe.

Rozwiązywanie problemów społecznych jest jednym z najistotniejszych zadań,
jakie stoją przed administracją publiczną. Jednak oprócz administracji w ten proces
powinny być zaangażowane organizacje i instytucje należące do różnych sektorów
życia publicznego, w tym np. organizacje pozarządowe czy podmioty gospodarcze. W
ten sposób działania naprawcze będą pracą zespołową różnych instytucji i osób
działających na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, co zwiększy szansę na
rzeczywiste ograniczenie skali i ilości występowania problemów społecznych w
danej społeczności.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych przedstawia koncepcję
działań lokalnej polityki społecznej, przeprowadzanych w celu zmiany negatywnych
sytuacji występujących w danym społeczeństwie. Określa między innymi możliwe
sposoby zapobiegania im i minimalizowania ich negatywnych skutków w przyszłości.
Głównym celem strategii rozwiązywania problemów społecznych jest pogłębianie i
rozwój form pracy społecznej. Wskazuje również obszary do współdziałania dla
różnych instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się problemami
społecznymi, funkcjonującymi w sferze polityki społecznej. Działania te z kolei mają
prowadzić do aktywizowania środowisk pozostających na marginesie życia
społecznego, wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem. Jest to zatem
dokument programowy o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa
socjalnego mieszkańców danego terenu, zwłaszcza tych, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji życiowej.

1. 1. Ramy prawne i zgodność z innymi dokumentami
strategicznymi.

Obowiązek opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, który w ramach zadań własnych gminy zobowiązuje samorząd lokalny
do „opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, pro�ilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. Na treść Strategii oraz jej realizację mają również
wpływ takie akty prawne, jak:

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
• ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
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• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej

• ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
• ustawa z dnia 7 września 2007r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
• ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
• ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
• ustawa z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
• ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
• ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

�inansowanych ze środków publicznych
• ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
• ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
• ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
• ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o �inansowym wsparciu tworzenia lokali

socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
• ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
• ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
• ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
• ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

o wolontariacie
• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Opracowana Strategia ma ponadto umocowanie w dokumentach strategicznych z
zakresu polityki społecznej przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim
i samorządowym, takimi jak m. in.:

• Program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025
• Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni 75+” na lata 2021 – 2025
• Program „Maluch+” 2021
• Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030
• Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2030
• Program „Opieka 75+” edycja 2021
• Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

skąd, stosownie do potrzeb mieszkańców, przenosi priorytetowe cele i kierunkidziałań
na poziom lokalny.

1. 2. Uwarunkowania tworzenia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gubin o
statusie miejskim na lata 2021 – 2027.
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Niniejsza Strategia została opracowana przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gubinie. Powstała w procesie partycypacyjnym z uwzględnieniem
interesów różnych grup społecznych i przy konsultacjach społecznych w postaci
ankiety umieszczonej na stronach internetowych i stronach mediów
społecznościowych Urzędu Miejskiego w Gubinie, MOPS Gubin oraz gazety
„Wiadomości Gubińskie”. Diagnozę problemów społecznych występujących w Gubinie
opracowano w oparciu o analizy statystyczne i bazy danych z poprzednich lat,
gromadzone przez gubińskie instytucje oraz inne materiały :

– dane z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Gubinie
– dane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie
– dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim Filia w Gubinie
– dane z Komisariatu Policji w Gubinie
– dane ze Straży Miejskiej w Gubinie
– dane z placówek oświatowych i kulturalnych
– dane z placówek opieki zdrowotnej
– baza danych regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl)
– ocena zasobów pomocy społecznej gminy miejskiej Gubin z lat 2016-2020
– raporty o stanie Gminy Gubin o statusie miejskim z lat 2018 – 2020
– dane z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

Odrzańskim
– dane z Miejskiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze
– dane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
– analiza 233 anonimowo wypełnionych ankiet dotyczących oceny sytuacji

społecznej w gminie Gubin o statusie miejskim.

Strategia została przygotowana na lata 2021 - 2027 i składa się z następujących części:
wprowadzenia, części diagnostycznej, analitycznej i programowej oraz zakończenia,
gdzie określono sposób monitorowania realizacji założeń i celów określonych w tym
dokumencie a także ewaluację przeprowadzanych działań.
We wprowadzeniu zawarte są informacjena temat organizacji niniejszego dokumentu
oraz zewnętrznych (prawnych) i wewnętrznych (organizacyjnych) uwarunkowań jej
tworzenia.
Część diagnostyczna zawiera ogólne informacje o Gminie Gubin o statusie miejskim
oraz szczegółowe rozpoznanie zastanej sytuacji społeczno –gospodarczej. Przedstawia
konkretne dane ilościowe oraz sygnały o negatywnych zjawiskach, co stanowi
podłoże do określenia podstawowego katalogu problemów społecznych oraz
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gubina.
Część analityczna określa obszary polityki społecznej wymagające dołożenia
szczególnych starań, aby w przyszłości ograniczyć lub wyeliminować zagadnienia,
które stanowią problem społeczny, sprecyzowane w części diagnostycznej oraz
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zgłoszone przez mieszkańców miasta za pośrednictwem ankiety.
Częśćprogramowazawiera najistotniejsze założenia polityki społecznej gminy Gubin
o statusie miejskim na najbliższe lata. Są one ujęte w formie wizji i misji Strategii oraz
obszarów priorytetowych, celów strategicznych i operacyjnych, które przekładają się
na konkretne działania. W tej części wskazane są też środki �inansowania zadań oraz
podmioty realizujące te zadania i współdziałające w urzeczywistnianiu założeń
Strategii.
Zakończenie opisuje zasady monitorowania i ewaluacji, którym będzie podlegać
wdrażanie założeń określonych w Strategii.
W formie Aneksu do powyższego materiału dołączony jest wykaz tabeli i wykresów
w nim zamieszczonych.

Dokument ten tworzono wszczególnej sytuacji społeczno - gospodarczej, jaką
spowodowała na świecie i w Polsce pandemia SARS – CoV-2. Konsekwencją ogłoszenia
stanu zagrożenia epidemicznego, a w kolejnym etapie stanu epidemii na terenie kraju
od dnia 20 marca 2020 r. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz.U.
2020.491) są znaczące zmiany, które dotykają większości sfer życia: gospodarczej i
ekonomicznej, kulturalno – rozrywkowej, relacji społecznych i osobistych
oraz innych obszarów codzienności. W związku z zahamowaniem działalności
gospodarczej, zmianami w zachowaniach międzyludzkich i wszelkimi obostrzeniami,
które dotknęły społeczeństwo, zmieniał się sposób pracy, obsługi, podejścia do polityki
�inansowej oraz realizacji zadań społecznych. Wiele wskazuje na to, że zmiany
gospodarcze i społeczne, które zaistniały w kraju w związku z epidemią Covid
- 19 będą odczuwalne również w następnych latach. Przede wszystkim sytuacja
materialna wielu rodzin i grup społecznych uległa znacznemu pogorszeniu i może
przez długi czas nie wrócić do stanu sprzed okresu epidemii. Nierówności społeczne
przez to prawdopodobnie się pogłębią, a na pewno trudniej będzie je zniwelować.
Pogłębiła się i trudniejszabędzie do pokonania izolacja społeczna grup społecznych już
dotychczas izolowanych, jak np. osoby starsze czy niepełnosprawne. Należy się też
liczyć ze szkodliwymi psychicznymi konsekwencjami długiej izolacji w następujących
kolejno falach pandemii, zwłaszcza wśród młodzieży i osób starszych. To wszystko
powoduje, że realizacja zadań polityki społecznej będzie bardziej złożona niż
dotychczas.

2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ GMINY GUBIN
O STATUSIE MIEJSKIM UKIERUNKOWUJĄCA MODYFIKACJĘ CELÓW
GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Rozpoznanie rzeczywistych potrzeb i problemów społeczności lokalnej umożliwia
dokonanie rzetelnej analizy skali problemów, jakie ją dotykają i są dla niej szczególnie
uciążliwe. Dzięki przeprowadzonej diagnozie możliwe jest określenie potrzeb w
środowisku lokalnym, a co za tym idzie – wyznaczenie sfer życia społecznego, które
najbardziej wymagają zmian. Trafne rozpoznanie problemów społecznych oraz
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prognoza zmian w zakresie objętym Strategią pozwala na określenie celów
strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu
realizacji Strategii oraz jej ram �inansowych. To z kolei ma przekładać się na
skuteczność wprowadzonych Strategią działań. Dokument ten, jako całość, stanowi
zatem podstawę do realizacji trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają
zaowocować poprawą warunków życia mieszkańców miasta, w szczególności
zagrożonych marginalizacją bądź wykluczeniem społecznym i doprowadzić do
integracji społecznej.
Diagnozę w niniejszym dokumencie oparto na porównaniu danych z maksymalnie 5
lat wstecz, co umożliwiło sprecyzowanie tendencji dokonujących się zmian. W
ocenie ewolucji niektórych z poruszanych tu zagadnień wystarczające było porównanie
danych z krótszego okresu.

2. 1. Ogólna charakterystyka miasta.

Gmina Gubin o statusie miejskim leży w powiecie krośnieńskim, w woj.
lubuskim i graniczy z gminą wiejską Gubin oraz z niemieckim miastem Guben. Siedzibą
gminy jest miasto Gubin - jedno z ważnych ośrodków miejskich w
województwie. Powierzchnia gminy miejskiej wynosi 20,68 km², co stanowi 1,51%
powierzchni powiatu. Gęstość zaludnienia w gminie miejskiej wynosi 809,5 osób/km²,
w powiecie 40 osób/km²a w województwie 73 osób/ km². Dla porównania w dwóch
najbliżej Gubina położonych miastach tj. w Lubsku, odległym o 28 km, gęstość
zaludnienia wynosi 1.104,8 os./km² przy liczbie ludności 13.876 osób zaś w Krośnie
Odrzańskim, 30km od Gubina jest to 1.378,9 os./km² przy liczbie ludności 11.238 osób
(wg danych GUS z 2020r).
W Gubinie istnieją przejścia graniczne: piesze i dla samochodów osobowych a
także przebiega międzynarodowa linia kolejowa. Obecnie jest ona wyłączona z
użytku dla ruchu osobowego, natomiast sporadycznie wykorzystywana dla ruchu
towarowego. Z Zieloną Górą Gubin połączony jest jedną czynną linią kolejową nr 358 i
jest to linia jednotorowa z ruchem towarowym.
W odległości 3 km od miasta, w miejscowości Sękowice od 2000 roku czynne jest
przejście graniczne Gubinek dla samochodów osobowych i ciężarowych.
Przez Gubin przebiegają drogi wojewódzkie: nr 138, nr 258 i nr 268. Liniami
autobusowymi PKS Gubin jest skomunikowany miedzy innymi z Poznaniem, Zieloną
Górą, Z� arami, Lesznem a w okresie wakacyjnym ze S�winoujściem. Na terenie miasta
funkcjonuje jedna linia komunikacji miejskiej. Od połowy roku 2018 działa linia
autobusowa pomiędzy Gubinem a Guben, która łączy dworzec autobusowy w Gubinie
z dworcem kolejowym w Guben, skąd pasażerowie mają możliwość dojazdu do
Cottbus, Frankfurtu nad Odrą czy Berlina. Odległości drogowe do wybranych miast:
Zielona Góra – 60 km, Poznań – 180 km, Wrocław – 200 km, Berlin - 120 km.

2. 2. Sytuacja demogra�iczna Gubina.
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W ciągu ostatnich pięciu lat w liczbie mieszkańców Gubina można zaobserwować
nieznaczną, choć stałą tendencją spadkową. W całym analizowanym okresie przyrost
naturalny oraz saldo migracji, które są czynnikami kształtującymi sytuację
demogra�iczną danego obszaru, były stale ujemne.Największą przewagę liczby zgonów
nad liczbą żywych urodzeń tj. wartość 64 osoby, odnotowano w 2020 roku. Zachowana
jest natomiast równowaga płci, która praktycznie nie ulega zmianie i jest na poziomie
około 52% kobiet do około 48% mężczyzn ogółu społeczeństwa miasta. Dokładne
liczby mieszkańców i strukturę demogra�iczną na przestrzeni analizowanych lat, tj.
2016 - 2020 przedstawiają poniższe tabele:

Tabela nr 1 - Liczba mieszkańców Gubina i struktura demogra�iczna

L.p. Rok Ogółem : Kobiety : Mężczyźni :
1. 2016 16.429 8.620 -

tj. 52,46% ogółu
7.809 -

tj. 47,53% ogółu
2. 2017 16.338 8.596 -

tj. 52,61% ogółu
7.742 -

tj. 47,38% ogółu
3. 2018 16.266 8.550 -

tj. 52,56% ogółu
7.716 -

tj. 47,43% ogółu
4. 2019 16.105 8.449 -

tj. 52,46% ogółu
7.656 -

tj. 47,53% ogólu
5. 2020 16.015 8.386 -

tj. 52,36% ogółu
7.629 -

tj. 47,63% ogółu
Na podstawie danych z Wydziału Ewidencji Ludności UM Gubin

Ogólnie panująca w kraju i w całej Europie tendencja starzenia się społeczeństwa ma
odzwierciedlenie również w strukturze wieku mieszkańców Gubina. W ciągu ostatnich
pięciu lat widać tendencję wzrostową w liczbie seniorów, tj. osób po 64 r.ż. - corocznie
przybywało ich około 100. Zmniejszała się natomiast liczba mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym a także w wieku produkcyjnym.

Tabela nr 2 - Struktura wieku mieszkańców Gubina

L.p. Rok Ludność w wieku
przedprodukcyjnym

( do 19 lat)

Ludność w wieku
produkcyjnym
(od 20 do 64 lat)

Ludność w wieku
poprodukcyjnym
( powyżej 64 lat)

1. 2016 3.199 10.622 2.608
2. 2017 3.197 10.411 2.730
3. 2018 3.182 10.237 2.847
4. 2019 3.116 10.045 2.944
5. 2020 3.076 9.883 3.056

Na podstawie danych z GUS

Ujemny przyrost naturalny w analizowanym okresie – liczbę zgonów i urodzeń
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mieszkańców Gubina oraz saldo migracji z poszczególnych lat 2016 - 2020
przedstawia poniższe zestawienie danych:

Tabela nr 3 - Ruch naturalny i saldo migracji ludności Gubina

L.
p.

Rok Urodzenia
żywe

Zgony Przyrost
naturalny

Saldo migracji

1. 2016 145 165 - 20 - 44
2. 2017 167 181 - 14 - 20
3. 2018 165 184 - 19 - 4
4. 2019 130 171 - 41 - 54
5. 2020 127 191 - 64 Stan na koniec I

półrocza: - 25
Na podstawie danych z GUS

2. 3. Sytuacja na gubińskim rynku pracy.

Podobnie jak sytuacja demogra�iczna w Gubinie kształtuje się sytuacja na rynku
pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w ciągu pięciu ostatnich lat oscylowała
pomiędzy 883 w roku 2016, następnie malała do liczby 493 w roku 2019, aby odbić
zwyżkowo w roku 2020, który jednak z powodu panującej pandemii Covid-19 i
skutków gospodarczych z nią idących był rokiem szczególnym. Jedyna stała
dysproporcja, utrzymująca się przez te lata to nieznaczna przewaga liczby
bezrobotnych kobiet nad liczbą bezrobotnych mężczyzn.
Wahania liczby osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Gubinie
i ich strukturę na przestrzeni lat poddanych analizie obrazują poniższe wykresy i
tabele:
Wykres nr 1 - liczba osób bezrobotnych i podział na płeć

Źródło: Na podstawie danych z PUP Filia w Gubinie

Tabela nr 4 - Struktura bezrobotnych wg płci i wieku
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przedział
wieku

rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020
kobiety mężczy kobiety mężczy kobiety mężczy

źni źni źni
kobiety mężczy

źni
kobiety mężczyźni

18 - 24
lat

73 44 60 20 37 27 36 15 48 17

25 - 34
lat

136 68 131 50 104 41 101 35 100 65

35 - 44
lat

102 81 89 42 74 55 73 44 74 63

45 - 54
lat

93 98 68 63 50 61 43 49 45 64

55 – 65
lat

70 118 54 94 45 77 34 63 28 75

Źródło: Na podstawie danych z PUP Krosno Odrz. Filiaw Gubinie

Tabela nr 5 - Struktura liczby bezrobotnych wg wykształcenia
wykształcenie Rok

2016
Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

wyższe 68 50 51 39 56
policealne i śr. zawodowe 162 115 94 99 119
S� rednie ogólnokształcące 125 98 81 77 85
Zasadnicze zawodowe 278 211 184 145 153
Gimnazjalne i poniżej 250 197 161 133 166
Na podstawie danych z PUP Krosno Odrz. Filia w Gubinie
Tabela nr 6 - Struktura bezrobotnych wg wybranych kryteriów

Liczba bezrobotnych :
rok
2016

rok
2017

rok
2018

rok
2019

rok
2020

niepełnosprawnych 35 54 48 53 45
długotrwale bezrobotnych 296 398 303 266 268
bez kwali�ikacji zawodowych 195 263 242 210 251
do 25 roku życia 73 80 64 51 65
powyżej 50 roku życia 112 219 178 138 156
bez stażu pracy 109 79 52 44 45
wychowujących dzieci
niepełnosprawne do 18 r.ż.

4 4 7 6 6

Źródło: Na podstawie danych z PUP Krosno Odrz. Filiaw Gubinie

Powyższe zestawienia wykazują, iż stosunkowo najmniej bezrobotnych we
wszystkich analizowanych latach było wśród osób z wykształceniem wyższym.
Największe trudności ze znalezieniem zatrudnienia miały osoby z najniższym
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wykształceniem i bez kwali�ikacji zawodowych oraz z wykształceniem zasadniczym
zawodowym. Stosunkowo wysoka, w porównaniu do pozostałych grup bezrobotnych,
jest liczba osób bezrobotnych długotrwale, która utrzymuje się na w miarę stałym
poziomie pomimo faktycznego spadku ogólnej liczby osób bezrobotnych. Może to być
spowodowane szeregiem czynników takich jak np. niepełnosprawność, brak
odpowiednich kwali�ikacji zawodowych, wiek utrudniający podjęcie nowej pracy
(powyżej 50 lat) - ale też brak chęci zmiany swojej dotychczasowej sytuacji życiowej.

Rozpatrując możliwości zatrudnienia się na terenie gminy Gubin o statusie miejskim
największą liczbę miejsc pracy w ubiegłych latach oferowali pracodawcy wymienieni
w poniższej tabeli:

Tabela nr 7 - Najwięksi pracodawcy na terenie gminy Gubin o statusie miejskim:

Nazwa �irmy Branża
Ilość zatrudnionych

(około)

rok 2019 rok 2020
IWANICCY Sp. z o. o. Sp.

komandytowa z siedzibą w
Gubinie ul. Kresowa 257d

Produkcja mebli
tapicerowanych 800 750

TEKRA Sp. z o. o. z siedzibą
w Gubinie ul. Przemysłowa 1

Produkcja elementów
do dźwigów 200 150

Hosso Holding Sp. z o. o. z
siedzibą w Szczecinie

GALERIA HOSSO Gubin
ul. Ułanów Karpackich 3

Galeria handlowa
z około 30 lokalami
handl.- usługowymi 200 200

TVG Spółka z o. o. z siedzibą w
Gubinie ul. Legnicka 71

Produkcja elementów
do wentylacji

160 150

PKM W. PONIATOWSKASp.Jawna
z siedzibą w Gubinie

ul. Piwna 1
Produkcja ogrodzeń 100 100

HOREX Sp. Jawna w Gubinie:
- market ul. Wyspiańskiego 8
- stacja paliw ul. S� ląska 48
- sklep spożywczy ul. Platanowa 29

Przedsiębiorstwo
handlowe

90 90

VOCOL Spółka z o. o. z siedzibą w
Gubinie ul. Wyzwolenia 24

Produkcja cystern 60 50

TOP SCHRANK Sp.Jawna z
siedzibą w Gubinie ul. Kołłątaja 28

Produkcja mebli do
zabudowy 50 50

Ferro Service Sp.z o.o.
ul. Poleska 52

Zakład produkcyjny –
obróbka metali

--------- 50

Urząd Miejski w Gubinie
i jednostki organizacyjne gminy

UM, PUM, MZUK, GDK,
Biblioteka Miejska, 264 252
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Gubin o statusie miejskim MOS
Placówki oświatowe (ogółem)
działające na terenie Gubina

Szkoły, przedszkola i
żłobek miejski

327 327

Źródło: Raporty o stanie gminy Gubin o statusiemiejskim - za 2019 i 2020r., dane z UM Gubin

Oprócz wymienionych wyżej �irm i podmiotów w Gubinie znajdują się dwa
targowiska: jedno przemysłowe i jedno spożywcze, w lokalizacji odpowiednio przy ul.
S� ląskiej i przy ul. Obrońców Pokoju. Na koniec 2019 roku działało na nich łącznie 98
podmiotów (o pięć mniej niż w 2018 roku), z czego 54 na targowisku spożywczym
oraz 44 naprzemysłowym. W roku 2020działały na targowiskach łącznie94 podmioty,
w tym 51 na targowisku spożywczym i 43 na targowisku przemysłowym. Z powodu
panujących w 2020 roku obostrzeń, działalność części z nich zgłoszono jako
zawieszoną.
W 2019 roku działalność gospodarczą zarejestrowaną w Gubinie prowadziło ogółem
1.002 podmioty gospodarcze i w porównaniu do roku 2018 była to liczba o 8 większa.
Głównie były to podmioty z branży handlowej i usługowej o różnych pro�ilach
działalności. Na dzień 31.12.2020r stan wszystkich zarejestrowanych na terenie
Gubina podmiotów gospodarczych wynosił 1.251 - w tej liczbie zawierały się również
te, które zgłosiły zawieszenie działalności na czas obowiązywania obostrzeń w
związku z Covid-19, jak np. punkty usługowe czy punkty sprzedaży, usytuowane na
wspomnianych targowiskach. W 2020 roku ogółem było 1.003 aktywnych jednostek
gospodarczych.

Nie można zapominać, iż rynkiem pracy dla części gubinian jest również przyległy
do Gubina Guben a także inne niemieckie miasta, jak np. znajdujące się w odległości
ok. 30 km Forst czy ok.45 km Cottbus.

2.4. Zabezpieczenie medyczne w Gubinie i stan zdrowia
mieszkańców.

Zabezpieczenie medyczne mieszkańców Gubina realizują następujące punkty,
przychodnie i gabinety lekarskie, działające na terenie miasta:

• CentrumMedyczne „Atol” ul. Kresowa 2 – posiadający umowę z NFZ na
gabinety: zabiegowy i punktu szczepień, położnej, poradni lekarza POZ, poradni
lekarza pediatryPOZ, pielęgniarki POZ a także gabinetyprywatne lekarzy o
specjalnościach: neurolog, endokrynolog, okulista, urolog.

• NZOZ „Medicus” ul. Gdańska 17 – posiadający umowę z NFZ, z gabinetami
poradni chirurgii ogólnej i poradni otolaryngologicznej.

• NZOZ „Makris” ul. Gdańska 17 - posiadający umowę z NFZ, z poradnią lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnią pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej.

• NZOZ „Milmend” ul. Gdańska 17 – z umową z NFZ, z poradnią lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej, gabinetem rodzinnej pielęgniarki
środowiskowej oraz z punktem szczepień.

• Ośrodek Terapii „Grunwald”ul. S� ląska 35 – z podpisaną umową z NFZ i
poradniami: leczenia uzależnień, geriatryczną, diabetologiczną, psychologiczną,
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poradnią zdrowia psychicznego, poradnią terapii uzależnienia od alkoholu i
współuzależnienia, gabinetami lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, a także z zespołem
domowego leczenia środowiskowego.

• Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Familia” przy ul.
Gdańskiej 17 – z umową z NFZ i gabinetami: poradni lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, punktu
szczepień oraz gabinetem diagnostyczno – zabiegowym.

• Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ ul. Kresowa 258 –
z umową z NFZ i poradniami: chirurgii urazowo-ortopedycznej, lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
ginekologiczno–położniczą, otolaryngologiczną, neurologiczną i okulistyczną.

• Zachodnie Centrum Medyczne przy ul. S� ląskiej – z Zakładem Opiekuńczo -
Leczniczym oraz poradnią nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, której
zadaniem jest udzielanie doraźnej, wynikającej z aktualnego stanu zdrowia
pomocy pacjentom w dni ustawowo wolne od pracy oraz w porze nocnej.

• Zakład Rehabilitacji „Dorsum” ul. Bolesława Chrobrego 8 – z działem
rehabilitacji realizującym skierowania na NFZ, którego działalność jest
przewidziana do dnia 31 lipca 2021 roku.

• Przychodnia lekarska „Logos”- logopedia, ul. Obrońców Pokoju 21 – gabinet
prywatny, realizujący również umowę z NFZ.

• Centrum stomatologiczne „Denteks” przy ul. Drukarskiej 9 – wizyty prywatne
oraz w ramach umowy z NFZ.

• Akademia Rodzenia ul. Kresowa 258 – realizująca skierowania na NFZ,
• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna przy ul. Pułaskiego 1.

Ponadto na terenie Gubina funkcjonują gabinety specjalistyczne: pediatryczne,
stomatologiczne, laryngologiczny, urologiczny, okulistyczny, optyczne, ginekologiczne,
dermatologiczny, dietetyczny i rehabilitacji - część z nich poza wizytami prywatnymi
realizuje umowy podpisane z NFZ. Działa również 9 aptek, dwa sklepy specjalistyczne
ze sprzętem medycznym, jeden z aparatami słuchowymi przy ul. Gdańskiej 17 i jeden
Punkt Zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu „TJ Audio” przy ul. 3 Maja 10, a
także wypożyczalnia sprzętu medycznego służącego do rehabilitacji przy ul. Bolesława
Chrobrego.

Z danych GUS wynika, iż w roku 2019 w Gubinie udzielono 120.925 porad lekarskich.
Analiza zarejestrowanych nowo rozpoznanych chorób z okresu ostatnich 5 lat,
udostępnionych na potrzeby opracowania niniejszej Strategii przez dwa gubińskie
zakłady opieki zdrowotnej, tj. „Atol” oraz Wojskową Specjalistyczną Przychodnię
Lekarską wykazuje, że corocznie sukcesywnie zwiększa się liczba stwierdzonych
problemów zdrowotnych u pacjentów tych przychodni, co w wyniku łącznym obrazuje
poniższa tabela:

Tabela nr 8 - Liczba niektórych chorób nowo rozpoznanych u pacjentów w Gubinie
Nowe przypadki chorób stwierdzone 2016
u pacjentów w danym roku:

2017 2018 2019 2020

cukrzyca 945 989 743 610 830



12

osteoporoza 525 528 601 705 744
miażdżyca (dane z jednej przychodni) 62 128 26 45 51
nadciśnienie 2.825 3.293 3.654 2.469 1.564
nadwaga i otyłość 31 44 58 65 88
nowotwory 63 64 69 82 102
zaburzenia psychiczne (dane z jednej
przychodni)

69 71 69 94 123

Na podstawie danych z ZOZ „Atol” i Wojsk.Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Gubinie

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że powyższe dwa punkty
opieki zdrowotnej są reprezentatywne dla pozostałych, działających w Gubinie i
tendencja wyraźnie narastającej liczby nowych przypadków chorób zdiagnozowanych
u kolejnych pacjentów występuje w skali całej populacji Gubina. Wskazują na to
również odpowiedzi i oceny uzyskane w ankiecie skierowanej do mieszkańców miasta.
Wśród pacjentów z zaburzeniami psychicznymi (dane z jednej przychodni) każdego
roku znaczącą część stanowią dzieci i młodzież poniżej 19 r.ż. - szczególnie w 2020r
liczba ta urosła do 25 nowych przypadków stwierdzonych u młodych pacjentów.
Wymienione przychodnie zdrowia zgłosiły braki lekarzy o specjalnościach: neurologia,
endokrynologia, kardiologia, onkologia, lekarze rodzinni oraz ortopedia.

W celu przeciwdziałania zachorowaniom oraz wczesnego wykrywania chorób
i efektywnego ich leczenia gmina Gubin o statusie miejskim w ciągu ostatnich trzech
lat uczestniczyła w następujących projektach dotyczących ochrony zdrowia:

1. „Program polityki zdrowotnej w zakresie pro�ilaktyki wczesnego wykrywania
nowotworówpiersi na terenie miasta Gubina na lata 2016 - 2020” wprowadzony
uchwałą nr XXIII.149.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 listopada 2016 roku.
Program obejmował mieszkanki Gubina w wieku od 40 do ukończenia 49 roku życia.
Realizatorem badań mammogra�ii i USG piersi, na podstawie umowy Nr SO.18.2019
z dnia 18.01.2019r. był 105 Kresowy Szpital Wojskowy Przychodnia Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Z� arach. Ponadto badania odbywały się
w Mammobusie usytuowanym na Placu Jana Pawła II w Gubinie. Z możliwości badania
mammogra�icznego w 2019 roku skorzystało ogółem 36 kobiet.

2. „Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin – Guben” realizowany był od dnia
1 kwietnia 2017r do 31 marca 2020r. Jego celem było wzmocnienie transgranicznej
współpracy urzędów, personelu medycznego i mieszkańców w zakresie opieki
zdrowotnej, a w szczególności ratownictwa medycznego, zaś hasłem przyświecającym
realizacji programu było „aby w pełni funkcjonowała transgraniczna służba zdrowia”.

3. „Powiatowy ProgramPolityki Zdrowotnejw 2018 rokuw zakresie pro�ilaktyki
raka szyjki macicy” - realizowany w formie szczepień pro�ilaktycznych przeciwko
wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt z rocznika 2004. Szczepieniem
objętych zostało 16 mieszkanek Gubina.
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2. 5. System pomocy społecznej.

Jednym z realizatorów polityki społecznej prowadzonej przez Gminę Gubin
o statusie miejskim jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie przy ul.
Gdańskiej 17. Jest to instytucja polityki społecznej państwa, która ma na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień,
zasobów i możliwości. Jako samodzielna jednostka organizacyjna i budżetowa gminy,
MOPS realizuje zadania własne, jak np. przyznawanie i wypłacanie różnego rodzaju
zasiłków z pomocy społecznej, praca socjalna, organizowanie i świadczenie usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania, kierowanie do domów pomocy społecznej i
ponoszenie odpłatności za pobyt w tym domu, dożywianie dzieci oraz szereg innych, a
także zadania zlecone, wynikające z art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej. MOPS wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Wsparcie to odbywa się poprzez podejmowanie
szeregu działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, udziela się
osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- potrzeby ochrony o�iar handlu ludźmi,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- trudności w integracji cudzoziemców którzy uzyskali w RP status uchodźcy,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej.

S�wiadczenia z pomocy społecznej mogą być przyznanew formie pieniężnej lub
niepieniężnej. Forma pieniężna to zasiłki ( stały, okresowy, celowy i specjalny celowy)
zaś forma niepieniężna to m. in. praca socjalna, zapewnienie schronienia, ubrania i
posiłku, umieszczenie w domu pomocy społecznej, sprawienie pogrzebu a także
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom lub
rodzinom, u których spełnione są jednocześnie dwa warunki: ich miesięczny dochód
nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 701zł
miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 528 zł/osobę miesięcznie
w przypadku rodziny oraz istnieje co najmniej jedna z przesłanek określonych w
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ustawie o pomocy społecznej, wskazująca na trudną sytuację życiową osoby
ubiegającej się o przyznanie świadczenia. Kryteria dochodowe podlegają wery�ikacji
co 3 lata i ustalane są w oparciu o wynik badań progu interwencji socjalnej,
przeprowadzanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Wysokość przyjętych
kryteriów dochodowych określona jest w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie
zwery�ikowanych kryteriów dochodowychoraz kwot świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej.

W 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznejw Gubiniewypłacono zasiłki z
pomocy społecznej:

1) stałe - 108 osobom na łączną kwotę 598.592 zł,
2) okresowe - 136 osobom na łączną kwotę 163.354 zł,
3) celowe - 141 osobom, na łączną kwotę 55.062 zł.

Ponadto przyznano usługi opiekuńcze 120 osobom na łączną wartość 850.154 zł,
sprawiono pogrzeb dla 6 osób na łączną kwotę 21.079 zł, s�inansowano pobyt w
Domach Pomocy Społecznej dla 24 osób na łączną kwotę 784.938 zł oraz udzielono
schronienia na terenie kraju dla 2 osób na kwotę 3.910 zł. Pomoc w formie usług
świadczonych w Domu Dziennego Pobytu w Gubinie przyznano dla 20 osób.

2.5.1. Powody ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej
mieszkańców Gubina.

Na przestrzeni ostatnich 5 lat najczęstszym powodem ubiegania się o
świadczenia z pomocy społecznej wśród mieszkańców Gubina były ubóstwo,
bezrobocie, niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba. Powody te
stanowią podstawę do wnioskowania o kondycji zdrowotnej i ekonomicznej
społeczności miasta. Należy zaznaczyć, iż w wielu środowiskach występuje
jednocześnie kilka dysfunkcji, które stanowiły prawną przesłankę do przyznania
pomocy. Dokładną liczbę środowisk z określonymi problemami i ich zmianę na
przestrzeni lat poddanych analizie obrazuje poniższy wykres:

Wykres nr 2 - Zestawienie przyczyn udzielania pomocy dla klientów MOPS Gubin

Na podstawie danych MOPS Gubin.

Natomiast poniższe zestawienia przedstawiają m. in. zmiany w ilości środowisk,
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którym udzielono pomocy społecznej w latach 2016 - 2020. Pamiętać należy, iż wiele
środowisk uzyskało taką pomoc kilka razyw danym roku, zarówno w formie pieniężnej
jak i niepieniężnej, zatem liczba przyznanych świadczeń ostatecznie znacznie
przewyższała liczbę wykazanych w tabeli środowisk. Jak wynika z
zestawienia, z roku na rok maleje ogólna liczba środowisk – czyli osób gospodarujących
samotnie lub rodzin, którym przyznaje się świadczenie pieniężne, jednak coraz
większą ich część stanowią osoby korzystające ze świadczeń niepieniężnych w formie
usług opiekuńczych. Maleje również liczba dzieci i młodzieży, którym
przyznaje się posiłki w szkole i przedszkolu na podstawie Wieloletniego Programu
„Posiłek w szkole i w domu”, natomiast utrzymuje się na względnie stałym
poziomie liczba osób, które wymagają zabezpieczenia poprzez umieszczenie ich w
Domu Pomocy Społecznej. Dokładne zmiany w ilości środowisk i
świadczeniobiorców oraz ich strukturę i udział procentowy zaprezentowane są w
tabelach nr 9 i 10.

Tabela nr 9 - Struktura klientów MOPS wg wybranych kryteriów

Rok
2016

Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Liczba środowisk
pobierających
świadczenia z
pomocy
społecznej (w
różnej formie):

ogółem 694 600 609 469 467
rodziny
jednoosobowe

437 390 375 338 333

rodziny
wieloosobowe

257 210 234 131 134

Wiek produkcyjny kobiety 256 212 171 134 50

mężczyźni 314 267 214 183 174
Wiek
poprodukcyjny

kobiety 115 120 127 126 115
mężczyźni 24 35 37 41 36

Źródło: dane MOPS Gubin

Tabela nr 10 – Liczba świadczeniobiorców i udział procentowy wśród ogółu
ubiegających się o pomoc z MOPS Gubin

Liczba świadczeniobiorców
pomocy społecznej - ogółem:

2016 r 2017 r 2018 r 2019 r 2020 r
835 751 682 599 563

Wyszczególnienie środowisk :

z niepełnosprawnościami 289
34,61%

280
37,28%

248
36,36%

227
37,89%

221
39,25%

z długotrwałą lub ciężką
chorobą

229
27,42%

353
47%

302
44,28%

315
52,58%

303
53,81%

bezrobocie 322
38,56%

281
37,41%

229
33,57%

176
29,38%

183
33,39%
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ubóstwo 480
57,48%

407
54,19%

330
48,38%

280
46,74%

287
50,97%

alkoholizm 102
12,21%

116
15,44%

126
18,47%

137
22,87%

148
26,28%

usługi opiekuńcze 98
11,73%

116
13,89%

119
14,25%

135
16,16%

120
14,37%

umieszczenie w Domu Pomocy
Społecznej

22
2,63%

21
2,51%

26
3,11%

25
2,99%

24
2,87%

posiłki w szkole i przedszkolu
– liczba dzieci

215
25,74%

194
25,83%

180
26,39%

148
24,70%

110
19,53%

Źródło: dane MOPS Gubin

Oprócz przyznawania świadczeń z pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gubinie realizuje również zadania polityki społecznej regulowanej
odrębnymi ustawami, poprzez wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, wychowawczych i
pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń
jednorazowych przyznawanych z tytułu rozpoczęcia nauki szkolnej oraz urodzenia
dziecka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie realizuje następujące rządowe
programy społeczne :

1. Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023, którego celem jest ograniczanie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z
rodzin o niskich dochodach. Skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym oraz osób i
rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, a w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku,
chorych lub niepełnosprawnych. Pomoc ta może być udzielana w formie przyznania
dziecku posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej, przyznania świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku bądź żywności lub przyznania świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych. W roku 2019 ogólny koszt realizacji tego
Programu w gminie Gubin o statusie miejskim wyniósł 258.774 zł. Pomocą w tej formie
objęto 330 środowisk. W tej liczbie znajdowało się 148 dzieci, którym przyznano
bezpłatne posiłki w przedszkolach i szkołach oraz 368 środowisk, w których
przyznano świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup żywności. W
roku 2020 realizacja Programu wyniosła 208.916 zł a objęto nim 323 środowiska – w
tym 110 dzieciom przyznano bezpłatny posiłek w szkole bądź przedszkolu a w 240
środowiskach – świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup żywności.
Program �inansowany był w 78,75% z budżetu państwa i w 21,25% z budżetu gminy.
2. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 to krajowy program

operacyjny współ�inansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej
Potrzebującym. Przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie
bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań
na rzecz eliminacji skutków wykluczenia społecznego. W ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Z�ywnościowa Miejski Ośrodek PomocySpołecznej w Gubinie w
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2019 roku wydał 253 skierowania dla 491 osób i w 2020 roku – 205 skierowań dla
399 osób. Odbiór artykułów żywnościowych zapewniały Para�ialny Zespół Caritas
przy Para�ii p.w.Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Długiej 2 oraz Polski Komitet Pomocy
Społecznej - placówka przy ul. Wyspiańskiego 25. Program jest kontynuowany również
w 2021 roku.

3. Programresortowy “Opieka wytchnieniowa” - skierowany jest do rodzin z
dzieckiem posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
o niepełnosprawności ze wskazaniami do rehabilitacji a także do rodzin z osobą
dorosłą ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Program realizowany jest poprzez
przyznanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby
niepełnosprawnej, lub poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego dla jego
opiekunów. Usługa opieki wytchnieniowej służy wsparciu opiekunów w codziennych
obowiązkach ma za zadanie odciążyć członków rodzin w codziennej opiece nad osobą
z niepełnosprawnością. Może być również przyznawana w celu zapewnienia
czasowego zastępstwa opiekunów takiej osoby a także okresowemu zabezpieczeniu
potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych
powodów nie mogą wykonywać swoich obowiązków. W Gubinie w latach 2019 i 2020
w ramach tego Programu przyznano po 240 godzin usług opiekuńczych dla jednej
osoby rocznie a całkowity koszt realizacji wyniósł 7. 257 zł rocznie.

4. Program „Wspieraj seniora” - realizowany był od 26 października do 31
grudnia 2020r., miał na celu zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat
i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w
domu i nie byli w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów
podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała w szczególności na
dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły
spożywcze i środki higieny osobistej. We wskazanym okresie pracownicy socjalni
MOPS Gubin przyjęli 12 zgłoszeń i chęci przyjęcia takiej pomocy, którą zabezpieczyli,
w tym osobiście dostarczali zakupy dla 5 seniorów. Koszt realizacji Programu to 1.715
zł a udział własny gminy wyniósł 343 zł. Program „Wspieraj Seniora” jest
kontynuowany również w roku 2021.

5. Program Rodzina 500+ - mający za zadanie pomoc rodzinom w wychowaniu
dzieci poprzez comiesięczne świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde
dziecko w rodzinie. S�wiadczenie rodzinne 500+ mogą otrzymywać także rodziny
zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy
dziecka, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2020.821). Program w całości realizowany jest z
budżetu państwa. Ze świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” w 2019 w
Gubinie r. skorzystało 1.350 rodzin, w tym 1.906 dzieci i przeznaczono na to kwotę
9.953.960 zł zabezpieczoną z budżetu państwa. W 2020 r. z programu skorzystało
1.489 rodzin, w tym 1.932 dzieci a w ramach programu wypłacono 14 105.156,00 zł.

6. Program"Dobry start" – wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu „Dobry start” realizowany jest od lipca 2018 r. S�wiadczenie to w wysokości
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300zł przysługuje raz w roku wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym dla
każdego dziecka uczącego się, do ukończenia 20 roku życia, niezależnie od dochodu
rodziny. Dzieciom niepełnosprawnym uczącym się w szkole świadczenie przysługuje
do ukończenia przez nie 24 roku życia. Program Dobry Start nie obejmuje dzieci w
przedszkolu, w tym tych, które rozpoczęły roczne przygotowanie przedszkolne
(zerówkę) wszkole lub przedszkolu oraz studentów. W roku2019 wMiejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Gubinie świadczenie to przyznano 1.639 dzieciom, czym
do�inansowano 1.288 rodzin na łączną kwotę 491.100 zł. W 2020r z programu
skorzystało 1.606 dzieci na łączną kwotę 481.950 zł. Program jest realizowany
całkowicie z budżetu państwa. Od 1 lipca 2021r. jego realizację przejął Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.

7. Program "Za życiem" – ma na celu udzielenie wsparcia kobietom w ciąży i ich
rodzinom, w szczególności kobietom w ciąży powikłanej, w sytuacji niepowodzeń
położniczych. Program ten realizowany jest w oparciu o ustawę z dnia 4 listopada
2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", która wskazuje uprawnienia
kobiet w ciąży oraz warunki udzielenia takiego wsparcia i jego zakres. Jednym z
elementów Programu "Za Z�yciem" jest jednorazowe świadczenie pieniężne w
wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i
nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, powstałe
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. S�wiadczenie to
przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi
faktycznemu dziecka bez względu na dochód, przy spełnieniu określonych warunków
wymienionych we wskazanej ustawie.W 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Gubinie wydano 2 decyzje przyznające powyższe świadczenie na łączną
kwotę 8 000 zł a w 2020 r. otrzymały je 3 osoby na łączną kwotę 12.000 zł. Program w
całości �inansowany jest z budżetu państwa.

8. Program "Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej"- jego celem
było zwiększenie dostępności usług asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej oraz ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" nakładają
na jednostki samorządu powiatowego i gminnego obowiązek udzielania pomocy
rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania
asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej związanych z opieką i
wychowaniem małoletnich dzieci. Asystent rodziny ma za zadanie ułatwić rodzicom
wypełnianie ról społecznych i takie sprawowanie rodzicielstwa, które doprowadzi
dzieci do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej oraz wesprzeć rodziny
przeżywające trudności w zakresie sposobu sprawowania opieki nad dziećmi na tyle,
aby nie dopuścić do umieszczenia ich poza rodziną, czyli w placówkach lub rodzinach
zastępczych. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej ma stanowić ostateczność. Jeśli
dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, rolą asystenta jest podejmowanie działań
naprawczych w rodzinie na rzecz jak najszybszego powrotu dzieci do biologicznych
rodziców. Zaznaczyć należy, iż współpraca asystenta rodziny z konkretną rodziną
odbywa się tylko za dobrowolnym oświadczeniem rodziny o chęci podjęcia takiej
współpracy.
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9. „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2022" –
„Gubiński Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony O�iar
Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Gubina na lata 2018 - 2022" został przyjęty
uchwałą nr XLIII.269.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 maja 2018 r. Głównym
celem programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gubina
poprzez wypełnienie celów pośrednich takich jak: podnoszenie świadomości i
wrażliwości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie
kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się tym
zagadnieniem, doskonalenie jakości systemu pomocy osobom doznającym przemocy
oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób
stosujących przemoc.

2. 5. 2. Placówki wsparcia i organizacje pomocowe działające
na terenie Gubina.

Na terenie Gubina działają następujące placówki wsparcia oraz organizacje
pomocowe :

1. Jadłodajnia przy ul. Królewskiej1 - na podstawie art. 48b ust. 2 ustawy z
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jednym z zadań realizowanych w
gminie Gubin o statusie miejskim jest udzielenie pomocy okresowej w
postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługującego osobie, która
własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Podmiotem realizującym to
zadanie jest Para�ia Rzymsko – Katolicka p.w. Trójcy S�więtej w Gubinie, która
udostępnia na ten cel własne pomieszczenia przy ul.Królewskiej oraz zapewnia
obsługę pracowników i wolontariuszy. W 2020 roku z budżetu gminy Gubin o
statusie miejskim na prowadzenie jadłodajni przeznaczono środki w
wysokości 55.000zł. W ramach realizacji zadania jadłodajnia przygotowywała i
wydawała średnio 40 posiłkówdziennie od poniedziałku do piątku. Z posiłków
skorzystano łącznie 8.718 razy. W 2019 roku przygotowywano i wydano 18.270
posiłków zaś z budżetu Gminyna prowadzenie Jadłodajni przeznaczono 40.000
zł.

2. Noclegownia dla Osób Bezdomnych przy ul. Gdańskiej 17 - ustawa z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej określa szczegółowe zadania dla gmin.
Jednym z nich jest obowiązek udzielenia tymczasowego schronienia dla osób
bezdomnych poprzez prowadzenie noclegowni, w ramach której umożliwia się
im spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
Zgodnie z wytycznymi od 2019 roku gmina jest zobowiązana do prowadzenia
noclegowni przez cały rok kalendarzowy, dostępnej w godzinach od 18.00 do
8.00 rano. W dniach, w których temperatura na zewnątrz wynosi poniżej -5ºC
zapewnia się pobyt w noclegowni również w ciągu dnia. Przystosowane
pomieszczenia w budynku przy ul. Gdańskiej 17 zapewniają 14 miejsc
noclegowych. Korzystający z nich mają zapewnione gorące napoje i skromny
posiłek w postaci suchego prowiantu, mogą korzystać z noclegu, dostępu do
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łaźni, pralki, środków czystości, higieny osobistej i opatrunków, a także mają
możliwość wymiany rzeczy osobistych. Osoby przebywające w noclegowni
zobowiązane są do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i czynnego
uczestnictwa w pracach na rzecz noclegowni. Ilość osób korzystających z
noclegowni na przestrzeni roku jest zmienna, np. w roku 2019 średnio wynosiła
8 osób na dobę a łącznie skorzystało z niej 40 osób bezdomnych. W 2020
roku średnio na dobę przebywało w niej 9 osób zaś łącznie przez cały rok
korzystało z niej 26 osób. Praca członków Z� arskiej Spółdzielni Socjalnej, która
prowadzi Noclegownię oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gubinie polega na pracy socjalnej z bezdomnymi w zakresie
doradztwa i pokierowania przy załatwianiu osobistych spraw np. urzędowych
oraz na wzbudzeniu w nich odpowiedzialności za własny los i chęci do zmiany
swojej sytuacji życiowej. Roczna dotacja z budżetu państwa na prowadzenie tej
placówki (dyżury, środki czystości, napoje, pralnia) wynosiła 102.580zł w 2019
roku i 120.000zł w 2020 roku. Ponadto gmina Gubin o statusie miejskim w
związku z prowadzeniem Noclegowni ponosi opłaty za jej media zewnętrzne
(prąd, gaz, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci) – w 2019 roku była to kwota
44.539zł a w 2020 roku – 44.830 zł.

3. Mieszkanie treningowe w ramach Projektu “Azymut – Samodzielność” -
mieszkalnictwo wspomagane to forma usług społecznych kierowanych do osób
dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju (w tymz autyzmem i
zespołem Aspergera) oraz wymagających wsparcia z innych przyczyn, jak np.
osoby bezdomne, opuszczające zakłady karne lub placówki opiekuńczo –
wychowawcze. Mieszkania takie służą do treningu tych osób w prowadzeniu
własnego gospodarstwa domowego i niezależnego życia w społeczności
lokalnej. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój
2014 – 2020” i jest współ�inansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji. Będzie realizowany do 31 października 2021 roku tylko
na terenie województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
W województwie lubuskim do projektu zostały wybrane Gorzów Wielkopolski
oraz gmina Gubin o statusie miejskim, która przystąpiła do udziału w projekcie
15 maja 2019 roku. W ramach środków projektowych wyremontowano i
wyposażono, w sposób odpowiadający wymaganiom osób z zaburzeniami
rozwoju, jeden lokal mieszkalny z zasobów komunalnych przy ul. Różanej 22.
Projekt zakłada udział 12 osób rocznie, co w Gubinie zostało spełnione –
wszystkie z nich to osoby niskofunkcjonujące, które nie kwali�ikowały się do
uczestnictwa w zajęciach WTZ ani do Ośrodka Wsparcia „Integracja”, a
również wymagały pomocy przystosowującej ich do samodzielnego życia.

4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Wyspa” - jest ośrodkiem powiatowym
prowadzonym w ramach umowy na realizację zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej przez Stowarzyszenie „SUBSIDIUM” koło miejscowości
Brzózka ze środków Powiatu Krośnieńskiego i swoim zasięgiem obejmuje
powiat krośnieński. Pomieszczenia OIK znajdują się w budynku Europejskiego
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Pułaskiego 1 w
Gubinie. Ośrodek istnieje od listopada 2006r. Głównym celem działalności
Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest udzielanie kompleksowej, specjalistycznej
pomocy i wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
głównie o�iarom przemocy oraz zapewnienie im tymczasowego, bezpiecznego
schronienia. Adresatami OIK są: osoby doznające przemocy, w szczególności
kobiety w ciąży i matki z dziećmi, osoby lub rodziny będące o�iarami klęsk
żywiołowych, np. powodzi, o�iary zdarzeń losowych takich jak pożary, zawalenie
domu, rodziny przeżywające kryzys, rodziny mające problemy wychowawcze.
Rodzaj pomocy, jej zakres i forma każdorazowo dostosowana jest do
indywidualnych potrzeb klienta. Proponowane formy pracy w OIK uwzględniają
indywidualne potrzeby i przewidują różne poziomy interwencji: doradztwo i
poradnictwo w formie konsultacji bezpośrednich lub telefonicznych, grupę
wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie lub nią
zagrożonych, nawiązanie współpracy z właściwymi instytucjami w celu
udzielenia skutecznej i wielopłaszczyznowej pomocy, zmierzającej do trwałej
zmiany (sądy, pomoc społeczna, szkoły, poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
policja, prokuratura, szpital), zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
osobie/rodzinie poprzez udzielenie tymczasowego schronienia w hostelu,
diagnozowanie problemu na płaszczyznach prawnej, psychologicznej,
terapeutycznej, pedagogicznej i socjalnej, ustalenie strategii działania oraz w
formie zawarcia kontraktu z odbiorcą pomocy, w którym opracowuje się plan
pomocy i strategię działania oraz deklarację gotowości do współpracy ze
specjalistami ośrodka. W 2019 roku z mieszkania w OIK w Gubinie
skorzystały 3 osoby dorosłe i pięcioro dzieci zaś w 2020 roku dwie osoby
dorosłe i jedno dziecko.

5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna przy ul. Pułaskiego 1 - jest placówką
publiczną. Organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński, nadzór
pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim a terenem
działania Poradni jest miasto Gubin oraz gmina wiejska Gubin. Poradnia udziela
dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy w
wyborze kierunku kształcenia i zawodu, natomiast rodzicom i nauczycielom
pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowywaniem i
kształceniem dzieci i młodzieży. Ponadto wspomaga przedszkola, szkoły i
placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gubinie prowadzi
działalność na rzecz społeczności lokalnej w następujących aspektach:

- diagnostycznym (jak np. określanie poziomu dojrzałości szkolnej, ocena poziomu
rozwoju mowy w poszczególnych grupach wiekowych, rozpoznawanie możliwości
intelektualnych dzieci i młodzieży, ustalenie przyczyn niedostosowania społecznego;
określanie preferencji zawodowych młodzieży, pomoc w wyborze drogi zawodowej)

- terapeutycznym (poprzez terapię krótko - i długoterminowa: psychologiczną,
pedagogiczną i logopedyczną a także indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci
z poważnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu)

- pro�ilaktycznym ( obejmującą zajęcia psychoedukacyjne, działania pro�ilaktyczne
w zakresie uzależnień i promocji zdrowia, wykrywanie dzieci z grupy ryzyka dysleksji,
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przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów
klas IV, wyłonienie uczniów z problemami zdrowotnymi w celu ukierunkowania ich
planów zawodowych)

- doradczym ( porady indywidualne udzielane przez specjalistów, warsztaty dla
nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży na terenie placówek, udostępnianie
materiałów metodycznych, literatury specjalistycznej oraz opracowanych ćwiczeń do
pracy z dzieckiem w szkole i w domu, udzielanie informacji o zawodach i
instytucjach kształcenia, udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru szkoły i
zawodu, wsparcie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych). Diagnozowanie dzieci i
młodzieży prowadzi się w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psycho�izycznych dzieci
i młodzieży, wyjaśniania mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do
zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Efektem
diagnozowania jest wydanie opinii lub wydanie orzeczenia o szczególnych potrzebach
w nauczaniu dziecka, np. o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zastosowania
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego lub indywidualnegonauczania dzieci i młodzieży.
Następstwem tego diagnozowania może też być objęcie dzieci i młodzieży
oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno - pedagogiczną lub
wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

6. Ośrodek Terapii „ Grunwald” ul. S� ląska 35 - gdzie znajduje się Poradnia
Leczenia Uzależnień, Poradnia Psychologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego,
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz Poradnia
antynikotynowa zaś usługi świadczą lekarze psychiatrzy, psycholodzy oraz
psychoterapeuci.

7. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Filia w Gubinie, ul. 3 Maja 2 – jest
pozarządowym stowarzyszeniem, które zrzesza zarówno osoby
niepełnosprawne jak i pełnosprawne i prowadzi działalność pożytku
publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Filia Towarzystwa w
Gubinie realizuje cele statutowe PTW, tj. działalność w sferze zadań publicznych
na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin wobec mieszkańców Gubina.

8. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ul. 3 Maja 2 - zrzesza
osoby chore na stwardnienie rozsiane i ich rodziny. Misją Stowarzyszenia jest
poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, ułatwienie dostępu do
leczenia i rehabilitacji, tak aby chorzy mogli stać się pełnoprawnymi członkami
społeczeństwa i prowadzić godne życie.

9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którego �ilia w Gubinie
znajduje się przy ul. Bolesława Chrobrego6 - zrzesza emerytów, rencistów i
inwalidów a celem jego działań jest poprawa warunków socjalno-bytowych
swoich uczestników oraz popularyzowanie ich problemów wśród
społeczeństwa. Związek współdziała z organami władzy i administracji
publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi
organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi. Reprezentuje
interesy emerytów, rencistów i inwalidów wobec tych organów a także integruje
i aktywizuje ich poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego,
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artystycznego, sportowego i turystycznego.
10. Polski Komitet Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego 25 –

stowarzyszenie charytatywne, którego statutowym celem działania jest
udzielanie wsparcia materialnego oraz pomocy organizacyjnej osobom będącym
w trudnej sytuacji życiowej. PKPS realizuje wydawanie żywności w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Z�ywnościowa.

11.Związek Sybirakówprzy ul. Gdańskiej 17 - polska organizacjagrupująca byłych
zesłańców, którzy nazywają siebie „Sybirakami”. Cele działalności Związku to
m.in.: reprezentowanie i obrona interesów swoich członków, a zwłaszcza
uzyskiwanie dla nich praw takich jak odszkodowania, renty, emerytury,
uprawnienia zdrowotne, kombatanckie itp.; prowadzenie działalności
charytatywnej; roztaczanie opieki nad inwalidami i członkami rodzin po
zmarłych i poległych Sybirakach.

12. Związek Kombatantów RP iByłychWięźniów Politycznych – z �ilią w
Gubinie przy ul. Gdańskiej 17 jest organizacją kombatancką o charakterze
wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o
wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego,
sojuszniczych armiach państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych
organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów
koncentracyjnych i stalinowskich łagrów. Działalność Związku ukierunkowana
jest na m.in. reprezentowanie interesów swych członków wobec władz
państwowych i samorządowych oraz instytucji i organizacji społecznych, obronę
interesów i uprawnień kombatanckich, otaczanie opieką członków Związku i
pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w zakresie spraw
socjalnych i zdrowotnych.

13. Stowarzyszenie „Esquadra”ul. Kosynierów 49B/7 – jest stowarzyszeniem o
działalności charytatywnej, zajmującym się organizowaniem wsparcia dla
chorych dzieci i ich rodzin. Ponadto zajmuje się m. in. promocją i
organizowaniem wolontariatu, organizacją imprez o charakterze
charytatywnym, zbiórkami funduszy i innych datków oraz organizowaniem
pomocy potrzebującym.

14. Polski Czerwony Krzyż - najstarsza polska organizacja humanitarna,
świadcząca opiekę socjalną na różnych płaszczyznach. W Gubinie działa głównie
jako Koła PCK w szkołach. Pomoc doraźna udzielana jest w formie
przekazywania potrzebującym najpotrzebniejszych rzeczy (odzież, obuwie,
bielizna). Zajmuje się ponadto nauką udzielania pierwszej pomocy,
propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa itp. Biuro organizacji znajduje
się przy ul. Gdańskiej 17.

15. Dom Dziennego Pobytu ul. Gdańska 17 – placówka wparcia dziennego
dla seniorów, którzy z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności
wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb
życiowych, a są jej pozbawieni lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Umożliwia ona uczestnikom ośmiogodzinny pobyt z dwoma posiłkami dziennie
(śniadanie i obiad), zajęcia usprawniające z �izjoterapeutą raz w tygodniu,
terapię zajęciową, poradnictwo pielęgniarskie (pomiary ciśnienia, badanie
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poziomu cukru, propagowanie zdrowego stylu życia) oraz pracę socjalną
świadczoną przez pracowników socjalnych MOPS Gubin, polegającą na pomocy
w rozwiązywaniu problemów osobistych i załatwianiu spraw urzędowych.
Zadaniem Domu Dziennego Pobytu jest utrzymanie osób w podeszłym wieku
oraz niepełnosprawnych w środowisku lokalnym bez konieczności
umieszczania ich w placówce o charakterze stacjonarnym. Celem DDP jest
uaktywnianie społeczne uczestników umożliwiające im samodzielne
funkcjonowanie w społeczności lokalnej i polepszenie ich funkcjonowania
psycho�izycznego. Przyjęcie do Domu Dziennego Pobytu odbywa się na wniosek
zainteresowanego lub jego opiekuna prawnego na podstawie decyzji
administracyjnej wydanej przez Kierownika MOPS w Gubinie, poprzedzonej
wywiadem środowiskowym i dokonaniem uzgodnień z osobą kierowaną.
Decyzja ta określa termin pobytu i odpłatność za posiłki.

16. „Caritas” – instytucja charytatywna kościoła katolickiego, której celem jest
między innymi organizowanie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
podejmowanie działań na rzecz potrzebujących rodzin, dzieci, chorych,
seniorów, niepełnosprawnych, bezrobotnych, o�iar przemocy, uzależnionych,
świadczenie i organizowanie pomocy materialnej dla tych osób, organizowanie
wypoczynku dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, zagrożonych biedą i
patologią. W Gubinie działają trzy Para�ialne Zespoły „Caritas”, tj. przy para�ii
p.w. Trójcy S�więtej przyul. Królewskiej 1, przy para�ii p.w. Podwyższenia Krzyża
S�w. przy ul. Ceglanej 2 oraz przy para�ii pw. Matki Boskiej Fatimskiej przy ul.
Długiej 2A, która realizuje ponadto wydawanie żywności z Programu
Operacyjnego Pomoc Z�ywnościowa a także prowadzi Klub Seniora „Aktywna
Jesień”.

17. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Gdańskiej 17 - placówka
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, której celem głównym jest
działalność pro�ilaktyczna w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i
narkomanii, zapewnienie opieki wychowawczej uczestnikom zajęć i
wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków poprzez wzmacnianie
osobowości młodych ludzi, realizację celów edukacyjnych i rozwojowych ale
również wspieranie prawidłowego rozwoju �izycznego, emocjonalnego i
społecznego tych dzieci i młodzieży, których status społeczno - ekonomiczny
rodzin nie pozwala na pełny i swobodny rozwój tych zdolności. Cel ten
realizowany jest poprzez organizowanie właściwej opieki, zajęć edukacyjnych,
pro�ilaktycznych i wychowawczych dla dzieci w czasie wolnym od zajęć
szkolnych. S�wietlica dysponuje 40 miejscami dostępnymi w godzinach 10:00 –
18:00. Placówka oferuje pomoc w nauce (wspólne odrabianie lekcji z dziećmi,
przygotowywanie projektów, prezentacji szkolnych, zajęcia wyrównawcze), a
także organizuje czas wolny uczestników. Swoje zainteresowania dzieci mogą
rozwijać na prowadzonych w S�wietlicy zajęciach tematycznych jak np. zajęcia
kulturalne, kulinarne, plastyczne, muzyczne i sportowe. Organizowane są też
zimowiska i półkolonie wakacyjne. S�wietlica zapewnia dzieciom przynajmniej
jeden posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania oraz wyposażenie
w przedmioty potrzebne do zajęć w świetlicy. W 2019 roku z placówki
korzystało rotacyjnie 35 dzieci w wieku szkolnym a w roku 2020 – 25 dzieci. Ze
względu na sytuację epidemiologiczną oraz zalecenia Wojewody Lubuskiego
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S�wietlica przez większą część roku była zamknięta jednak pracownicy S�wietlicy
przez cały ten okres byli dostępni i pracowali z wychowankami przy
wykorzystaniu środków komunikacji na odległość. Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania S�wietlicy w 2019r wyniósł 147.453 zł a w 2020 roku – 152.600 zł.

18. Ośrodek Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrz. �ilia w Gubinie przy ul.
Piastowskiej 67B to ośrodek powiatowy, prowadzony przez PCPR w Krośnie
Odrzańskim. Jest on placówką wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub
zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w funkcjonowaniu w środowisku
rodzinnym i społecznym,w szczególności pomocy ukierunkowanej zwiększenie
zaradności i samodzielności życiowej a także integracji społecznej.

19. Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Gdańska 17 - placówka zajmująca się
rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, �inansowana w
90% z PFRON oraz w 10% przez powiat krośnieński. Uczestnikami warsztatów
mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności,
niezdolne do podjęcia pracy, które posiadają w swoim orzeczeniu wskazanie do
uczestnictwa w terapii zajęciowej. Celem Warsztatów jest aktywne
wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, zmierzające do ich usamodzielnienia poprzez przekazanie
im umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i nauczenie
zaradności osobistej. Rehabilitacja społeczno – zawodowa w Warsztatach
Terapii Zajęciowej w Gubinie prowadzona jest w pracowniach znajdujących się
w tej placówce, tj. pracowni gospodarstwa domowego, konserwatorsko –
technicznej, plastycznej, krawiecko – rękodzielniczej i budowania
samodzielności. Ponadto prowadzony jest trening ekonomiczny: gotówkowy
oraz bezgotówkowy. Uczestnicy w trakcie pobytu w WTZ mogą korzystać
również z terapii psychologicznej. Istotnym elementem rehabilitacji
prowadzonej przez WTZ w Gubinie jest aktywne uczestnictwo w życiu
społecznym i kulturalnym lokalnej społeczności poprzez udział (lub własną
organizację) w imprezach plenerowych i okolicznościowych. Liczba
wychowanków w roku 2020 wynosiła 25 osób a zatrudnionych opiekunów 11 i
była o 1 większa w porównaniu do roku 2019 ( 24 uczestników i 10 osób
zatrudnionych).

2. 5. 3. System opieki nad rodziną i przeciwdziałanie przemocy
domowej.

Jednym z głównych celów polityki prorodzinnej państwa jest zabezpieczenie
warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny poprzez wspomaganie jej
we wszystkich fazach rozwoju.Wspieranie rodziny w gminie Gubin o statusie miejskim
odbywa się przy pomocy działań prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, przez Urząd Miejski w Gubinie oraz przy współpracy z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim.
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Urząd Miejski w Gubinie realizuje zadanie wspierania rodziny poprzez:

• wypłatę dodatków mieszkaniowych – w 2019 r. dodatek mieszkaniowy
przysługiwał osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekraczał:

- 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
tj. 2.100zł miesięcznie,
- 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1 500 zł miesięcznie,
- oraz jeżeli normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w
przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekraczała
powierzchni określonej w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz.U. 2019r. poz.2133). W roku 2020 Gmina Gubin o statusie
miejskim wypłaciła z budżetu Gminy dodatki mieszkaniowe dla 183 gospodarstw
domowych na łączną kwotę 448.258,93zł. Najniższy wypłacony dodatek mieszkaniowy
wyniósł 36,25 zł miesięcznie, a najwyższy 635,08 zł miesięcznie. Wysokość
przyznanego dodatku zależała od dochodu osiąganego przez gospodarstwo domowe,
od wysokości czynszu oraz od powierzchni zajmowanego lokalu. Wypłatę dodatków
dokonywano bezpośrednio na konta zarządców lokali mieszkaniowych. Większość
środków w 2020 roku, tak jak w poprzednich latach, tra�iła do Miejskiego Zakładu
Usług Komunalnych jako zarządcy mieszkaniowego zasobu gminy. Dla porównania w
roku 2019 pomoc w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 226 gospodarstw
domowych na kwotę 466 422zł, najniższy wypłacony dodatek mieszkaniowy wynosił
24,92 zł miesięcznie a najwyższy 616,76 zł miesięcznie a w roku 2018 taką pomoc
otrzymały 422 gospodarstwa domowe, na łączną kwotę 537.359,47 zł.

• wypłatę dodatków energetycznych – przysługuje on odbiorcy wrażliwemu
(czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy) w wysokości zależnej od
liczby członków gospodarstwa domowego:

- dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł miesięcznie, - dla
gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł miesięcznie,
- dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł miesięcznie.
Gmina Gubin o statusie miejskim realizując to zadanie zgodnie z ustawą z dnia 10
kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz.U.2019r. poz.755), wsparła w ten sposób:
- w 2020 roku - 77 gospodarstw domowych na łączną kwotę 10 206,28 zł;
- w 2019 roku - 147 gospodarstw łączną kwotę 12 460,25 zł
- w 2018 roku - 132 gospodarstwa domowe, na kwotę 12 757,36 zł.
Dodatek energetyczny mógł być wypłacany na rachunek bankowy wnioskodawcy lub
na rachunek przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarł on umowę
kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej a wyboru dokonywał
wnioskodawca we wniosku o przyznanie dodatku energetycznego;

• wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów - podstawę prawną udzielenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów stanowi ustawa z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019.poz.1481) oraz uchwała
nr XXVII.154.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie
uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gubin o statusie
miejskim”. Uprawnieni do złożenia wniosku oprzyznanie stypendium socjalnego



27

są rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia, pełnoletni uczeń oraz
dyrektor szkoły. Do otrzymania pomocy uprawnieni są: uczniowie szkół
publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24 roku życia, wychowankowie publicznych i niepublicznych
ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w
stopniu głębokimbiorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych a
także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i nauki - do czasu jego
ukończenia. Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w
szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. W 2020 roku stypendium
socjalne przyznano dla 195 uczniów na łączną kwotę 120.881,32zł. W 2019 r.
stypendium to otrzymało 227 osób na łączną kwotę 202.105 zł, a w 2018 roku
wydano 269 decyzji stypendialnych na łączna kwotę 233. 904,39 zł.

• wypłatę zasiłku szkolnego - może być on przyznany uczniowi znajdującemu
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,
którym w szczególności może być: śmierć rodzica, długotrwała choroba ucznia
lub członka rodziny ucznia a także zdarzenie losowe typu: pożar, kradzież lub
powódź. Zasiłek szkolny może być przyznawany na pokrycie wydatków o
charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego. Ta formapomocy niepodlega kryterium
dochodowemu. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo
pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego i jest uzależniona od rodzaju i
skutków zdarzenia losowego. Zasiłki szkolne w roku 2020 otrzymało 17
uczniów zaś w 2019 - 18 uczniów.

• realizację programu „Karta dużej rodziny” - jest to program rządowy
wynikający z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. KDR
wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Jest
to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trójką dzieci
zarówno w instytucjach publicznych, jak i w �irmach prywatnych. Posiadacze
KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży
spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Zainteresowanie
programem KDR wśród gubińskich rodzin wielodzietnych rokrocznie zwiększa
się. W 2018 przyjęto 20 nowych wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny i 24
wnioski o jej dodatkowa formę, tj. wersje mobilną. W 2019 roku przyjęto już
209 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, gdzie w dodatkowej formie
czyli w aplikacji mobilnej wydano ją w 29 przypadkach. Wszystkie wnioski
złożone były przez rodziny wielodzietne, w tym 174 wniosków było
złożonych po raz pierwszy. Programem w roku 2019 objęto łącznie 450
poszczególnych członków rodzin. W 2020 roku wydano Karty Dużej Rodziny dla
83rodzin, w tym 25 wniosków pochodziło od rodzin obecnie wychowujących co
najmniej 3 dzieci oraz 58 od rodzin, które kiedykolwiek miały na wychowaniu
troje dzieci. Były to wnioski złożoneprzez rodziny wielodzietne po raz pierwszy.
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Brak było wniosków o wydanie dodatkowej formy (elektronicznej –mobilnej
aplikacji) Karty Dużej Rodziny.

• Program „Karta Rodzina 3+” - miejski program "Rodzina 3+" wprowadzony
uchwałą nr XLVII.241.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 12 grudnia 2013 r.
gmina Gubin o statusie miejskim realizuje równolegle z programem
ogólnopolskim. Program miejski gwarantuje rodzinom wielodzietnym (z co
najmniej trójką dzieci):

- 50% zniżkę od obowiązującej opłaty za zajęcia organizowane przez Gubiński Dom
Kultury,
- 50% zniżkę od obowiązującego cennika opłat na krytej pływalni w Gubinie,
- zwolnienie rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli w Gubinie z opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym pierwszeństwa przy przyjęciach do
publicznych przedszkoli w Gubinie.
W 2020 roku wydano 120 miejskich kart „Rodzina 3+”, w tym wznowienia, w 2019
roku wydano 146 miejskich kart „Rodzina 3+”, w tym wznowienia. Dla
porównania, w 2018 roku wydano (wraz ze wznowieniami) 26 takich kart. W
Programie „Rodzina 3+” mogą uczestniczyć na zasadzie partnerstwa podmioty
oferujące na lokalnym rynku towary i usługi z zastosowaniem obniżki cen dla członków
rodzin wielodzietnych.

Jakość i poziom wypełnianych przez rodzinę funkcji decyduje o efektach jej
funkcjonowania, które przekładają się na styl i poziom życia jej członków, tworzony i
wyznawany przez nią system wartości, zaś to z kolei współtworzy jakość życia
własnego rodziny i jej otoczenia. Pomoc rodzinom w przezwyciężaniu kryzysów i
zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb realizuje w szerokim zakresie również
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie. Oprócz uprzednio omówionych
wypłat świadczeń, wynikających z realizacji prorodzinnych programów rządowych,
jak „Za życiem”, „Rodzina 500+”, 'Dobry start”a także świadczeń rodzinnych,
pielęgnacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego, MOPS realizuje zadania na rzecz
rodziny w zakresie:

1. Udzielania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w oparciu o art.7 p.8 i
9 ustawy o pomocy społecznej, tj. w celu ochrony macierzyństwa i
wielodzietności oraz w przypadku bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

2. Wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
- wychowawczej – zgodnie z ustawąz dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej – poprzez przydzielenie wsparcia asystenta
rodziny.

3. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29
lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W 2020 roku z powodu bezradności opiekuńczo - wychowawczej udzielono takiej
pomocy w 61 przypadkach, w tym dla 49 rodzin niepełnych i 14 wielodzietnych. Z
potrzeby ochrony macierzyństwa udzielono pomocy �inansowej w 16 przypadkach, w
tym w celu ochrony wielodzietności 9 rodzinom.
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W 2019 roku odpowiednio było to : 68 rodzin z problemem bezradności opiekuńczo-
wychowawczym, w tym 61 rodzin niepełnych i 9 wielodzietnych oraz 9 rodzin z
potrzebą ochrony macierzyństwa, w tym 3 rodziny wielodzietne.
Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza rodziny łączy się z wieloma dysfunkcjami
i skutkuje dezorganizacją wszystkich jej członków. Jej podłożem bardzo często są
różnego rodzaju problemy społeczne, jak np. alkoholizm, niezaradność życiowa rodziców
czy przemoc w rodzinie, ale również sytuacja zdrowotna, jak np. zaburzenia lub choroba
psychiczna rodziców albo inne choroby przewlekłe. Trudności opiekuńczo - wychowawcze
dotyczą głównie dzieci i młodzieży, która nie ma zapewnionej należytej opieki ze strony
opiekunów ale również i takich rodzin, gdzie dzieci swoim zachowaniem sprawiają
duże kłopoty,z którymi opiekunowie sobie nie radzą. Grupę szczególnego ryzyka
stanowią rodziny niepełne oraz wielodzietne, gdzie często występuje bardzo trudna
sytuacja materialno – bytowa. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej odbywa się poprzez realizację
„Programu wspierania rodzinyGminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020-22”, który
jest kontynuacją realizowanegood roku 2014programu w zakresiewspierania rodziny
oraz programu rządowego „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”.
Adresatami obydwu programów są rodziny, w których stwierdzono czasową lub trwałą
dysfunkcyjność. Założenia i cele tych programów są ze sobą spójne i obejmują takie
zagadnienia, jak umacnianie i rozwijanie systemu wsparcia rodzin z dziećmi
w wypełnianiu funkcji rodzicielskiej, a w przypadku rodzin, w których występuje wiele
problemów jednocześnie - przywrócenie im zdolności do właściwego funkcjonowania.
Działania wspomagające rodzinę wymagają zastosowania rozwiązań, które pozwolą
zastąpić funkcję opiekuńczą państwa zasadą jego pomocniczości wobec rodziny. W
pracę z rodziną dysfunkcyjną zaangażowanych jest wiele podmiotów działających na
terenie Gubina: MOPS, Komisariat Policji, placówki oświatowe z terenu miasta, Punkt
Konsultacyjno – Informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim wraz
z Wydziałem Grodzkimw Gubinie, Ośrodek Terapii „Grunwald”, PoradniaPedagogiczno
- Psychologiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim.
Ponadto w ramach realizacji „Programu wspierania rodziny w gminie Gubin o statusie
miejskim” zatrudniono psychologa dziecięcego, który wspomagał działania asystentów
i rodziców, udzielając w MOPS porad i konsultacji w określonych dniach.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie w roku 2019 i 2020
zatrudnionych było 2 asystentów rodziny. W 2019 roku czynnym wsparciem
asystentów objętych było 26 rodzin posiadających ogółem 91 dzieci. W tej liczbie 14
rodzinom, na wniosek pracowników socjalnych, przyznano wsparcie asystenta po raz
pierwszy. W ramach pełnionych obowiązków asystenci rodziny przeprowadzili 26
konsultacji w siedzibie MOPS i 82 konsultacje w środowiskach rodzinnych, odbyli 6
spotkań z psychologiem w celu omówienia metod i form pracy z konkretnymi
rodzinami. Z udziałem asystentów rodziny oraz psychologa odbywały się również
warsztaty dla rodziców, pogłębiające wiedzę i umiejętności wychowawcze, jak np.
„Warsztaty Wielkanocne”, „Spokój, stanowczość, konsekwencja”, „Problemy szkolne
dzieci i młodzieży”, „Warsztaty świąteczne”.
W roku 2020 usługą asystenta objęto 28 rodzin przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, z czego na wniosek pracowników
socjalnych 6 rodzinom przyznano takie wsparcie po raz pierwszy. Ogółemw 2020 roku
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praca asystentów rodziny objęła 69 dzieci. Rodziny mogły oprócz tego korzystać z
poradnictwa dla osób doświadczających przemocy, porad prawnych (szczególnie w
zakresie prawa rodzinnego), poradnictwa psychologicznego, terapii uzależnień,
wsparcia w formie psychoterapii, leczenia psychiatrycznego. I tak np. Poradnia
Psychologiczno -Pedagogiczna udzieliła 233 porad, w tym62 rodzicom, 36 pedagogom
szkolnym, 43 nauczycielom oraz 92 uczniom. Porady te dotyczyły głównie trudności
szkolnych, problemów wychowawczych i adaptacyjnych oraz planowania kariery
szkolnej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim 21 gubinianom
zapewniło pomoc psychoterapeutyczną i 16 pomoc prawną. Punkt Pierwszego
Kontaktu udzielił 550 porad dotyczących problemu alkoholowego oraz przemocy w
rodzinie.

Rodzina dysfunkcyjna nie zaspokaja potrzeb emocjonalnych jej członków, nie
zapewnia bezpieczeństwa ani właściwych warunków do prawidłowego rozwoju i
wzrastania dzieci, nie spełnia istotnych funkcji z punktu widzenia zdrowia
psychicznego samych członków rodziny oraz całego społeczeństwa. W roku 2019
stwierdzone w rodzinach dysfunkcje doprowadziły do umieszczenia 48 dzieci z tych
rodzin w pieczy zastępczej. W rodzinach zastępczych znalazło się 39 dzieci a
w placówkach opiekuńczych 9 dzieci. Koszty poniesione przez budżet gminy
Gubin o statusie miejskim w związku tym wyniosły 363 752 zł. W roku 2020 w pieczy
zastępczej umieszczonych było 46 dzieci, w tym 41 w rodzinach zastępczych i 9 dzieci
w placówkach opiekuńczych, co pociągnęło za sobą koszty w wysokości 222.511 zł. W
wyniku działań podjętych przez poszczególne placówki i instytucje na rzecz powrotu
dzieci do rodziny biologicznej w roku 2020 do swoich rodzin biologicznych powróciło
4 dzieci.

Przemoc domowa jest problemem społecznym, który znacząco wpływa na
funkcjonowanie rodziny i budowanie psychiki jej członków, a w szczególności dzieci i
młodzieży. To, jakie warunki do rozwoju psychicznego stwarzał im dom rodzinny
przekłada się na sposób ich funkcjonowania w społeczeństwie w dorosłym życiu. Tak
jak alkoholizm, jest jednym z czynników powodujących dysfunkcję rodzin.
Przemoc domowa to działanie zamierzone, w którym osoba posiadająca przewagę
�izyczną, psychiczną i/lub ekonomiczną wykorzystuje ją przeciwko słabszej, bliskiej
osobie wspólnie z nią zamieszkującej i od niej w jakiś sposób zależnej. Aby mówić o
zjawisku przemocy muszą wystąpić następujące okoliczności:

– naruszenie praw i dóbr osobistych osoby, przeciwko której działanie
jest skierowane i spowodowanie u niej psychicznego lub �izycznego
cierpienia,

– brak równowagi sił, kiedy to osoba pokrzywdzona jest w jakiś sposób
uzależniona od sprawcy,

– nadużycie przez sprawcę władzy tj. przewagi �izycznej bądź społecznej w
celu wymuszenia na osobie pokrzywdzonej określonych zachowań.

Przemoc domowa może objawiać się w różnych formach, to jest jako przemoc :
– �izyczna – naruszenie nietykalności �izycznej (bicie, popychanie, szarpanie,

policzkowanie, obezwładnianie, duszenie, parzenie, polewanie substancjami żrącymi,
użycie broni, gaszenie papierosa na osobie, szczypanie, kopanie),

– psychiczna - naruszenie godności osobistej (wyśmiewanie poglądów, religii,
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pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, wmawianie choroby
psychicznej, izolacja społeczna, karanie przez odebranie uczuć, poniżanie,
stała krytyka, ograniczenie snu),

– ekonomiczna - naruszenie własności (odbieranie zarobionych pieniędzy,
uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie
podstawowych potrzeb, wynoszenie z domu wspólnej własności,
odmawianie płacenia alimentów, nie opłacanie wspólnych opłat i rat, nie
oddawanie pożyczek),

– zaniedbanie i niezaspokojenie podstawowych potrzeb członka rodziny,
które prowadzą do jego cierpienia i narażają na utratę zdrowia lub życia,

– seksualna - naruszenie intymności (wymuszanie współżycia, wymuszanie
nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, epatowanie pornogra�ią).

Różne formy przemocy mogą występować pojedynczo, okresowo wymieniać się
lub współistnieć ze sobą.

Ograniczeniu zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gubina i udoskonalaniu
systemu pomocy i pro�ilaktyki w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ma służyć „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony O�iar
Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Gubina na lata 2018-2022”, wprowadzony
uchwałą nr XLIII.269.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 maja 2018 r. Celem
programu jest podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej na temat przemocyw
rodzinie, doskonalenie jakości, spójności i skuteczności systemu pomocy dla osób
dotkniętych przemocądomową orazzwiększenie skutecznościdziałań interwencyjnych i
korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc. Zarządzeniem nr 241.2020 Burmistrza
Miasta Gubina z dnia 30 czerwca 2020 r. ( poprzednie 416.2018 z dnia 31 grudnia 2018
r.) powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie. Zadania Zespołu to diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach uzyskania
pomocy w środowisku lokalnym oraz podejmowanie działań w
środowiskach zagrożonych występowaniem przemocy domowej, które mają
ograniczać występowanie tego zjawiska i jego skutków. Członkami Zespołu
Interdyscyplinarnego i jego grup roboczych są przedstawiciele Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
funkcjonariusze Policji, pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, przedstawiciele Ośrodka
Interwencji Kryzysowej oraz pracownicy Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie.
W ramach posiedzeń grup roboczych podejmowane były indywidualne działania
wobec każdej rodziny, w której zaistniało podejrzenie występowania przemocy.
Każdorazowo dokonywano analizy sytuacji rodzinnej i przeprowadzono rozmowy z
o�iarami przemocy oraz rozmowy pro�ilaktyczno - wychowawcze z jej sprawcami. W
placówkach oświatowych, instytucjachpomocy społecznej i oddziałach służby zdrowia
dystrybuowane były materiały informujące o możliwościach i miejscach
uzyskania pomocy dla o�iar przemocy w rodzinie.

Poniżej tabela przedstawiająca podsumowanie działań Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2018-2020.
Tabela nr 11 – Działania Zespołu Interdyscyplinarnegow latach 2018-2020
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Rodzaj przeprowadzonych działań 2018r 2019r 2020r
Liczba posiedzeń 73 4 24
Liczba rodzin objętych pomocą / w tym osób 24 / 74 10 / 33 9 / 26
Liczba utworzonych grup roboczych 22 7 24
Liczba założonych Niebieskich Kart 25 10 9
Liczba zakończonych Niebieskich Kart 22 9 7
Źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego w Gubinie

Przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zajmuje się również Komisariat Policji
poprzez m.in. prowadzenie interwencji w przypadku występowania przemocy,
zapewnianie o�iarom doraźnego bezpieczeństwa, wszczynanie procedury Niebieskiej
Karty, informowanie o�iar i świadków o przysługujących prawach, możliwościach i
miejscach uzyskania pomocy, prowadzenie działań prewencyjnych wobec sprawców
oraz wszczęcie i prowadzenie postępowań karnych, zmierzających do ukarania
sprawców przemocy przez Sąd.

Tabela nr 12 - Przemoc w rodzinie na terenie Gubina
2016r. 2017r. 2018r. 2019r.

2020r
Liczba założonych Niebieskich Kart – ogółem
w Gubinie

12 10 7 7 9

Liczba wszczętych w KP Gubin postępowań
karnych dot. przemocy domowej 29 25 30 39 38
Na podstawie danych MOPS i danych z KP Gubin.

Oprócz Policji, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w przypadku podejrzenia występowania
przemocy w rodzinie procedurę Niebieskiej Karty mogą wszcząć również placówki
służby zdrowia oraz placówki oświatowe.

Uzależnienie to nabyta, silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności
lub zażywania jakiejś substancji. W języku potocznym termin ten stosowany jest
głównie do osób, które nadużywają narkotyków, leków (lekomania), alkoholu czy
papierosów, jednak w szerszym kontekście dotyczy on każdej sytuacji, w której
człowiek czuje wewnętrzny przymus podejmowania niekontrolowanych zachowań,
które w efekcie końcowym w jakiś sposób działają na jego szkodę - jak np. gry
hazardowe, seks, nadmierne oglądanie telewizji czy korzystanie z internetu.
Każde uzależnienie znacznie utrudnia, a z czasem uniemożliwia normalne
funkcjonowanie. Zazwyczaj zaczyna się niezauważalnie jako nawyk - uzależnienie
behawioralne, następnie przechodzi w psychiczne by na koniec uzależnić dodatkowo
�izycznie. Leczenie uzależnień jest niezwykle trudne i wymaga odpowiedniej terapii
uzależnień.
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Najczęściej występujące uzależnienia, które mogą powodować niebezpieczne skutki
dla zdrowia lub życia to alkoholizm, nikotynizm i narkomania. Nadużywanie alkoholu
i sięganie po narkotyki lub podobnie działające specy�iki jest bardzo poważnym
problemem społecznym, który prowadzi do wzrostu przemocy w rodzinie,
przestępczości, społecznej izolacji i problemów �inansowych. Problem ten dotyka
różnych grup wiekowychoraz różnych środowisk społecznych. Eksperci pracujący dla
Niezależnego Komitetu Naukowego ds. Narkotyków w Wielkiej Brytanii oszacowali, że
na tle innych porównywalnych środków odurzających, biorąc pod uwagę szkody
jednostkowe i szkody dla otoczenia, najbardziej szkodliwą substancją jest alkohol.
Szkody dla otoczenia obejmowały m.in. takie kategorie, jak przestępczość, problemy
rodzinne i koszty ekonomiczne dla kraju, np. ochrona zdrowia, angażowanie policji,
więziennictwa, pomocy społecznej itp. Szkody jednostkowe to m.in. bezpośrednie
szkody zdrowotne i psychologiczne, dysfunkcjonalność rodziny, popadanie w długi.
Wyniki tego badania to ważny argument na rzecz intensywnego skierowania uwagi na
straty związane z używaniem alkoholu i uznania planów działań w tym obszarze za
ważny i niezbędny element strategii rozwiązywaniaproblemów społecznych. Paradoks
polega na tym, że spośród analizowanych 20 różnych substancji odurzających i silnie
uzależniających tylko alkohol ( nie wliczając lekarstw o określonym działaniu) jest w
Polsce substancją legalną i ogólnie dostępną.
Według S�wiatowej Organizacji Zdrowia alkohol zajmuje trzecie miejsce wśród
czynników ryzyka dla zdrowia populacji ( większe ryzyko niesie ze sobą tylko palenie
tytoniu i nadciśnienie tętnicze). Komisja Europejska uznaje alkoholizm za ważny
wyznacznik stanu zdrowia obywateli gdyż ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma
związek z nadużywaniem alkoholu. Aż u ok. 50-75% osób uzależnionych obserwuje się
obniżenie funkcji intelektualnych i zaburzenia pamięci. Wielokrotnie wykazano
również silną zależność pomiędzy spożywaniem alkoholu a wypadkami drogowymi,
ilość osób uzależnionych w danej społeczności wpływa też na poziom przestępczości i
samobójstw w niej występujących.

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie
śmiertelną. W świetle nowoczesnej wiedzy jest to choroba wieloczynnikowa: bio-
psycho-społeczna, która uszkadza funkcjonowanie człowieka w sferze �izycznej,
psychologicznej, społecznej i duchowej. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie,
można jedynie zahamować jej rozwój i minimalizować szkody zdrowotne, jakie już
spowodowała. Szkody społeczne, jakie wywołuje są również łatwo zauważalne,
dotkliwe i niezaprzeczalne. Dlatego też wszelkimi siłami należy przeciwdziałać
narastaniu tego zjawiska poprzez ukierunkowane współdziałanie instytucji z
różnych sfer życia społecznego.

Gmina Gubin o statusie miejskim w poprzednich latach realizowała Miejski Program
Rozwiązywania Problemów Alkoholowychoraz Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2018-2020, przyjęty uchwałą nr II.12.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. Określał on
lokalną strategię w zakresie pro�ilaktyki uzależnień i minimalizacji szkód społecznych
i indywidualnych, wynikających z używania alkoholu i narkotyków.
Zasoby instytucjonalne znajdujące się na terenie Gubina, współdziałające ze sobą
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i ograniczania ich skutków przedstawiają
się następująco:
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1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gubinie -
m.in. inicjuje lokalne działania pro�ilaktyczne dotyczące problematyki
uzależnień, podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych
od alkoholu, przeprowadza rozmowy z o�iarami, sprawcami i świadkami
przemocy w rodzinie i powiadamia policję lub prokuraturę o popełnieniu
przestępstwa znęcania się, jest również uprawniona do zakładania Niebieskich
Kart. Komisja opiniuje również wnioski w sprawie zezwoleń na sprzedaż lub
podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu
sprzedaży napojów alkoholowych z wymogami ustawowymi. Działalność
MKRPA w Gubinie przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13 - Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Działalność MKRPA 2018 2019. 2020
Liczba posiedzeń 37 48 39
Liczba wniosków, które wpłynęły do MKRPA
o skierowanie na leczenie odwykowe

36 28 30

Liczba osób skierowanych przez MKRPA na badania
w kierunku ustalenia uzależnienia

24 8 13

Liczba wniosków do Sądu Rejonowego w sprawie
skierowania na przymusowe leczenie odwykowe

4 6 4

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu 3 4 0
Na podstawie danych z MKRPA

2. Punkt Pierwszego Kontaktu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu,
działający przy ul. Gdańskiej 17 - do jego zadań należy:

- motywowanie osób uzależnionych i ich rodzin do podjęcia terapii odwykowej oraz
udzielanie wsparcia po ukończonym leczeniu,
- rozpoznawanie przemocy w rodzinie i udzielanie stosownego wsparcia w
zakresie powstrzymywaniaprzemocy. W czasie obostrzeń związanych z epidemią
Cowid-19 działalność Punktu jest zawieszona.

3. Komisariat Policji w Gubinie - w kwestii przeciwdziałania uzależnieniom
i przemocy w rodzinie realizuje zadania takie jak kontrole punktów sprzedaży
alkoholu i kontrole zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych,
kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz sporządza na ich użytek wywiady środowiskowe,
przeprowadza kontrole trzeźwości wśród kierowców i inne działania
pro�ilaktyczne.

4. Straż Miejska w Gubinie - m.in. kontrola zakazu spożywania alkoholu w
miejscach publicznych i przeciwdziałanie innym wykroczeniom związanym z
nadużywaniem alkoholu.
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5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie – w obszarze zagadnień
związanych z uzależnieniami i zapobieganiem ich skutkom do zadań MOPS
należy m.in.: praca socjalna z rodzinami, w których występuje alkoholizm bądź
inne uzależnienia, motywowanie do podjęcia leczenia i udziału w programach
korekcyjnych.

Zasoby pozagminne działające na rzecz Gubina:
1. ProkuraturaRejonowa wKrośnie Odrzańskim –w zakresieprzeciwdziałania

uzależnieniom i ich skutkom nadzoruje ściganie przestępstw związanych ze
spożyciem lub handlem alkoholem i narkotykami, sprawuje funkcję oskarżyciela
publicznego przed sądem w tej kategorii spraw, wnioskuje do sądu o
zobowiązanie do leczenia odwykowego.

2. Sąd Rejonowyw KrośnieOdrzańskim –w zakresie przeciwdziałania skutkom
uzależnień orzeka o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, ustanawia
nadzór kuratora sądowego.

3. Placówki lecznictwa odwykowego - realizują działania w zakresie terapii osób
uzależnionych i współuzależnionych. Mieszkańcy Gubina korzystają najczęściej
z Ośrodka Terapii „Grunwald”.

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim – w zakresie
interwencji kryzysowej poprzez udzielanie schronienia osobom w trudnej
sytuacji życiowej spowodowanej uzależnieniem innego członka rodziny.

Rzeczywista liczba osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dotkniętych
z powodu ich nadużywania problemem przemocy domowej jest praktycznie
niemożliwa do ustalenia. Ostatnia diagnoza skali uzależnień wśród mieszkańców
Gubina, która wykonywana jest co 4 lata, sporządzana była w 2018 roku w związku z
koniecznością opracowania Miejskiego Program Pro�ilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Informacje
do tej diagnozy uzyskano z trzech źródeł: danych szacunkowych opracowanych przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na podstawie ankiet
przeprowadzanych wśród gubińskiej młodzieży i dorosłych z różnych środowisk a
także w oparciu o dane z gubińskich urzędów i instytucji, zajmujących się problemem
uzależnień. W 2018 roku na Gubin szacunkowe liczby Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kształtowały się następująco:

1. 330 - 500 osób uzależnionych od alkoholu,
2. 670-840 osób dorosłych, żyjących w rodzinach alkoholowych

(współmałżonkowie, rodzice, rodzeństwo)
3. 670 - 840 dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholików
4. 840 - 1 170 osób pijących szkodliwie, nie uzależnionych od alkoholu
5. 890 - 1 120 osób to o�iary przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym

(dzieci i dorośli).

Badania monitoringowe przeprowadzone w 2018 roku w obszarze lokalnej diagnozy
problemów alkoholowych i związanych z uzależnieniami innych problemów
społecznych wykazały, że:

– zdaniem dorosłych mieszkańców Gubina najważniejszym problemem
społecznym był alkoholizm (54% wskazań) a następnie narkomania (53%) i
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przemoc w rodzinie(44%). Natomiast zdaniem młodzieży kolejność ta
wyglądała następująco: przemoc w rodzinie (70%), narkomania (68%) i
alkoholizm ( 56%),

– 92% badanych oczekiwało od lokalnych władz podjęcia działań służących
ograniczeniu problemów alkoholowych. Zdaniem 62% respondentów
sprzedawcy napojów alkoholowych powinni odprowadzać do kasy miasta
pieniądze na �inansowanie zapobiegania alkoholizmowi, nawet gdyby przez to
alkohole miały być nieco droższe,

– co trzeci z badanych uważał, że osoby pijące alkohol w ich miejscu zamieszkania
stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa, natomiast trzech na
dziesięciu mieszkańców bezpośrednio i osobiście doświadczyło w krótkim
czasie poprzedzającym badanie nieprzyjemnych skutków nadużywania przez
innych alkoholu,

– 81% mieszkańców podzielało pogląd, że alkohol w piwie jest równie groźny
jak w wódce zaś 72% badanych uważało, że alkohol nie jest towarem jak każdy
inny i dostęp do niego musi być ograniczony i kontrolowany,

– najczęściej spożywanym przez młodzież napojem alkoholowym było piwo.
Często towarzyszyło temu fałszywe i szkodliwe przekonanie, że alkohol w
piwie jest mniej groźny niż wódce,

– co czwarty uczeń klas III gimnazjalnych i czterech na dziesięciu uczniów II klas
szkół ponadgimnazjalnych potwierdziło uczestnictwo w kłótni lub sprzeczce
z powodu alkoholu,

– młodzi ludzie nie mieli problemu z omijaniem zakazu sprzedaży alkoholu
osobom niepełnoletnim. 19% uczniów klasy III gimnazjum kupowało
samodzielnie alkohol.

W skali ogólnokrajowej z danych szacunkowych Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, dotyczących ilości i jakości spożywanego przez
mieszkańców RP alkoholu wynika, iż :

– spożycie alkoholu w litrach na jednego mieszkańca (wyroby spirytusowe)
rokrocznie rośnie : w roku 2015 było to 3,2 l/os., a w roku 2019 – 3,7 l/os.,

– średnie roczne spożycie napojów alkoholowych na 1 mieszkańca w litrach
w przeliczeniu na 100% alkohol – rośnie (np. w roku 2015 – 9,41 litra/os. a
w roku 2019 – 9, 78 litra na os.),

– struktura spożycia napojów alkoholowych w procentach w przeliczeniu na
100% alkohol - tendencja rosnąca w dwóch kategoriach ( wyroby spirytusowe
w 2016r – 34,2% a w 2019r – 37,8%, wino i miody pitne w 2016 – 7,4% a
w 2019 – 7,6%, piwo w 2016 – 58,4% a w 2019 – 54,6%).

Te wskazania zapewne przekładają się również na społeczność gubinian, co ma
odzwierciedlenie w zmianie ilości świadczeń przyznawanych z powodu uzależnienia
od alkoholu a także co, jako problem społeczny w Gubinie, zaznaczyła duża część
respondentów ankiety przeprowadzonej do opracowania niniejszej strategii.

Uzależnienie od alkoholu lub narkotyków jest jedną z przesłanek do przyznania osobie
świadczeń z pomocy społecznej. I tak w MOPS Gubin przyznano świadczenia z powodu
uzależnienia od alkoholu:

– w 2016 roku – w 102 rodzinach (środowiskach), co objęło pomocą 124 osoby,
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– w 2017 roku – w 116 rodzinach (środowiskach), co objęło pomocą 139 osób,
– w 2018 roku – w 126 rodzinach (środowiskach), co objęło pomocą 151 osób,
– w 2019 roku - w 137 rodzinach (środowiskach), co objęło pomocą 154 osoby,
– w 2020 roku – w 148 rodzinach (środowiskach), co objęło pomocą 162 osoby.

Z powodu uzależnienia od narkotyków świadczenia przyznano:
– w 2016 roku – dla 4 osób,
– w 2017 roku – dla 7 osób,
– w 2018 roku – dla 10 osób
– w 2019 roku – dla 4 osób,
– w 2020 roku – w 7 środowiskach, co objęło pomocą 8 osób.

S�wiadczenia z powodu uzależnienia osoby przyznaje się jednak tylko w przypadku
medycznego potwierdzenia o stwierdzeniu uzależnienia. Zważając na fakt, iż z reguły
większość osób uzależnionych zaprzecza swemu uzależnieniu i nie dąży do uzyskania
wsparcia w wychodzeniu z nałogu od powołanych do tego instytucji, gros przypadków
choroby alkoholowej pozostaje niezdiagnozowanych, tworząc nierozpoznaną skalę
uzależnienia. Niemniej jednak, opierając się tylko na przywołanych wyżej przypadkach
potwierdzonych instytucjonalnie, widoczna jest w Gubinie powiększająca się liczba
osób uzależnionych od alkoholu i poszkodowanych tym uzależnieniem.
Rodzaj i liczba świadczeń z pomocy społecznej przyznanych przez MOPS Gubin w
latach 2018-2020 przedstawione są w tabelach 14 -16.

Tabela nr 14 - Rodzaje świadczeń przyznanych w MOPS z powodu uzależnień w
2018r

Z powodu
alkoholizmu :

wiek

Suma
18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 +
K M K M K M K M K M K M

Zasiłek stały - - - - - 3 2 10 2 11 - 1 24
Zasiłek okresowy 1 - - 1 4 1 5 14 2 17 - - 45
Zasiłek celowy 1 - 1 1 2 7 5 14 - 21 - 2 54
Usługi opiekuńcze 1 - - - - - - - - - - - 1
Z powodu narkomanii :
Zasiłek stały - - - - - - - 1 - 1 - - 2
Zasiłek okresowy 1 - - - - - - - - - - - 1
Zasiłek celowy 1 1 - - - 1 - - - - - - 3

Źródło: dane MOPS Gubin

Tabela nr 15 - Świadczenia przyznane w MOPS z powodu uzależnień w 2019 roku
Przedział wiekowy
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Z powodu
alkoholizmu :

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 +

Suma
K M K M K M K M K M K M

Zasiłek stały - - - - - 1 1 12 1 13 - - 28
Zasiłek okresowy 1 - 1 - 3 3 5 12 - 14 - - 39
Zasiłek celowy 1 1 1 1 2 2 3 11 - 10 - 1 33
Usługi opiekuńcze - - - - - - 1 2 1 2 - 1 7
Schronienie 1 - - - - - - - - - - - 1
Zasiłek celowy na zakup żywności - - - - - - - 4 - 3 - - 7
Przyznanie prawa do bezpłatnych -

świadczeń opieki zdrowotnej
- 1 1 - - 1 1 0 1 0 0 5

Z powodu narkomanii :
Zasiłek stały - - - - - - - - - 1 - - 1
Zasiłek okresowy 1 - - - - - - - - - - - 1
Źródło: dane MOPS Gubin

Tabela nr 16 - Świadczenia przyznane wMOPS z powodu uzależnień w 2020 roku

Z powodu
alkoholizmu :

Przedział wiekowy

suma18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 +
K M K M K M K M K M K M

Zasiłek stały - - - - - 2 - 11 1 12 - 1 27
Zasiłek okresowy 2 - 1 1 3 1 5 11 1 12 - - 37
Zasiłek celowy 1 0 1 2 1 5 1 7 1 13 - 2 34
Usługi opiekuńcze - - - - - - - 1 - 1 - 1 3
Schronienie - - - - - - - 1 - - - - 1
Zasiłek celowy na zakup -

żywności
- - - - 1 - 8 - 6 - - 15

Przyznanie prawa do bezpł.
świadczeń opieki zdrowotnej

- - 1 - - - 1 1 - 1 - - 4

Z powodu narkomanii :
Zasiłek okresowy 2 - - - - - - - - - - - 2
Zasiłek celowy - 1 - 2 - - - - - - - - 3
Przyznanie prawa do bezpł.
świadczeń opieki zdrowotnej

- - - - - - - 1 - - - - 1

Źródło: dane MOPS Gubin

Jak pokazują liczne badania dotyczące tematu, liczba punktów sprzedaży napojów
alkoholowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca koreluje z umieralnością
spowodowaną chorobami serca, nowotworami, śmiercią wynikłą bezpośrednio
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ze spożywania alkoholu oraz z umieralnością całkowitą. Polityka kontroli liczby
punktów sprzedaży alkoholu jest więc istotnym instrumentem kształtowania kondycji
zdrowotnej mieszkańców. Znowelizowane przepisy ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadziły limity punktów sprzedaży
napojów alkoholowych. W ślad za tym, uchwałą nr LVI.284.2018 Rady Miejskiej w
Gubinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz
poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Gubina, zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, wprowadzono limity zezwoleń w
następujący sposób:

1) sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem spożycia – maksymalnie 150
punktów sprzedaży, w tym:

- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – max. 50 punktów,
- o zawartości powyżej 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - max.50 punktów,

- o zawartości powyżej 18% alkoholu – max. 50 punktów,
2) sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu spożycia – maksymalnie 105

punktów sprzedaży, w tym:
- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – max. 35 punktów,
- o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – max. 35 punktów,
- o zawartości powyżej 18% alkoholu – max. 35 punktów.
W latach 2018 – 2020 dostępność handlowa alkoholu na terenie Gubina kształtowała
się następująco:

Tabela nr 17 - Liczba punktów sprzedaży alkoholu w Gubinie

Punkty sprzedaży:
limit dla
Gubina

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

poza miejscem spożycia ( sklepy ) 150 146 153 132
w miejscu spożycia (bary, restauracje itp.) 105 49 80 49
jednorazowe ( imprezy plenerowe) ---- 16 13 -------

Źródło: na podstawie danych z MKRPA

Wpływy do budżetu samorządów lokalnych pochodzące z zezwoleń wydanych na
sprzedaż alkoholu, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (art. 41 ust. 1), mogą być przeznaczane tylko i wyłącznie na działania
związane z rozwiązywaniem problemów powodowanych przez uzależnienia – w
Gubinie w praktyce nie są wystarczające (nie dotyczy to roku 2020 z powodu
ograniczeń wprowadzonych w związku z panującą epidemią) na pokrycie kosztów
działalności instytucji powołanych do tych celów, co obrazuje kolejne zestawienie :

Tabela nr 18 - Zestawienie przychodów i wydatków związanych z alkoholem w
gminie Gubin o statusie miejskim

2018 2019 2020
Wpływy do budżetu miasta z tyt. 509.168,05 zł
udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu

553.443,46 zł 571.038,65 zł

Wydatki z budżetu miasta tyt. działalności 560.517,98 zł 634.150,71 zł 540.614,30 zł
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związanej z rozwiązywaniem problemów
alkoholowych
Źródło: dane MKRPA

2. 5. 5. Sytuacja osób starszych.

Pomimo, że starość jest nieuchronnym etapem ludzkiego życia, pojęcie starości
nie zostało jednoznacznie zde�iniowane. Granica między wiekiem średnim człowieka
a starością jest płynna i zmieniała się w ciągu wieków. Obecnie S�wiatowa Organizacja
Zdrowia (WHO) za początek starości uznaje 60 rok życia i wyróżnia jej 3 etapy:
- 60 - 74 rok życia - wiek podeszły ( tzw. wczesna starość),
- 75 - 90 rok życia - wiek starczy ( tzw. późna starość)
- powyżej 90 roku życia - wiek sędziwy ( tzw. długowieczność).
Za podstawowe cechy starości uznaje się stopniowy wzrost zależności od otoczenia,
różne rodzaje demencji i szczególnie widoczne postępujące ograniczenia ruchowe.
Starość jest zjawiskiem poszerzającymsię nie tylko w gminie Gubin o statusie miejskim
lecz także w skali całego kraju. Z wydłużeniem życia wiążą się problemy, które
wyłaniają się najczęściej wraz z wiekiem, tj. ograniczenie sprawności psycho�izycznej,
choroby wieku starczego, zakończenie aktywności zawodowej i wynikające z tego
pogorszenie sytuacji ekonomicznej ludzi starszych oraz często wycofanie się z życia
społecznego.

Szczegółowe dane dotyczące ogólnej liczby osób starszych zameldowanych na terenie
gminy Gubino statusiemiejskim i ich strukturywiekowej naprzestrzeni ostatnich5 lat
wraz z podziałem na płeć przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 19 – Liczba i udział procentowy seniorów w społeczności Gubina

Wiek Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
60 - 64 lat
w tym : k.

m.

1.323
699
624

1.330
689
641

1.318
700
618

1.327
704
623

1.243
679
564

65 - 69 lat
w tym : k.

m

1.100
1.046
490

1.156
655
501

1.167
660
507

1.178
668
510

1.148
636
512

70 - 74 lat
w tym : k.

m.

522
310
212

585
343
242

708
413
295

824
470
354

871
523
348

75 - 79 lat
w tym : k.

m.

452
302
150

432
289
143

418
271
147

407
273
134

403
265
138

80 - 84 lat
w tym : k.

m.

342
264
78

242
262
80

343
266
77

329
236
93

346
233
113
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85 l. i więcej
w tym : k.

m.

229
170
59

261
193
68

264
200
64

282
223
59

288
230
58

Ogółem: 3.968 osób 4. 006osób 4. 218 osób 4. 347 osób 4. 299
osób

procentowy udział
w ludności Gubina 24,15 % 24,51 % 25,93 % 26,99 % 26,84 %
Na podstawie danych z Wydziału Ewidencji Ludności UM w Gubinie.

Jak widać z powyższego zestawienia, seniorzy stanowią coraz większą cześć
społeczności Gubina. Spowoduje to konieczność podjęcia szeregu działań, które będą
zapobiegały marginalizacji i społecznej izolacji tej części społeczeństwa oraz zapewnią
im należytą opiekę.

2. 5. 6. Sytuacja osób niepełnosprawnych.

Jednym z problemów współczesnego społeczeństwa jest rosnący odsetek osób
z różnego typu niepełnosprawnościami. Według WHO osoba niepełnosprawna to
taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie, zapewnić sobie
możliwości normalnego życia osobistego i funkcjonowania w społeczeństwie wskutek
wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności �izycznej, psychicznej lub
umysłowej. Osoby takie często są wykluczane z życia społecznego lub ich rola w
społeczeństwie jest mocno marginalizowana. Możliwości i ograniczenia zawodowe
osób niepełnosprawnych są zróżnicowane w zależności od rodzaju i stopnia
uszkodzenia poszczególnych narządów oraz ograniczenia sprawności organizmu. W
nowelizacji z dnia 20 grudnia 2002rustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadzono nowe stopnie
niepełnosprawności:

• stopień lekki – określa osobę o naruszonej sprawności organizmu, która
powoduje w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy w
porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwali�ikacjach
zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i �izyczną, oraz osobę, która ma
ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, dające się kompensować przy pomocy
wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki
techniczne,

• stopień umiarkowany – oznacza osobę z naruszoną sprawnością organizmu
niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej
lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu
pełnienia ról społecznych.

• stopień znaczny - oznacza osobę z naruszoną sprawnością organizmu,
niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej
i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i
pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej
egzystencji.

Występują 4 grupy niepełnosprawności, które wyznaczają możliwości i ograniczenia
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przy podejmowaniu zatrudnienia, to jest:
1. Sensoryczne, które obejmują:

- osoby niewidome i słabowidzące
- osoby niesłyszące i słabosłyszące
- osoby głuchonieme

2. Fizyczne, które obejmują:
- osoby z uszkodzonym narządem ruchu
- osoby z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych

3. Psychiczne, które obejmują:
- osoby umysłowo upośledzone z niepełnosprawnością intelektualną
- osoby psychicznie chore z zaburzeniami osobowości i zachowania

4. Złożone - obejmują one osoby dotknięte więcej niż jedną
niepełnosprawnością, gdzie występują połączenia różnych z wyżej
wymienionych niepełnosprawności.

Możliwości i ograniczenia osób niepełnosprawnych są zróżnicowane w zależności
od stopnia i rodzaju uszkodzenia poszczególnych narządów i ograniczenia sprawności
organizmu. W związku z tym każda z tych grup posiada szczególne dla swojego rodzaju
możliwości i ograniczenia w podejmowaniu pracy zawodowej. To powinno przekładać
się na przystosowywanie stanowisk pracy tak, aby ograniczenia wynikające z
niepełnosprawności nie uniemożliwiały pracy zarobkowej oraz wypełniania ról
społecznych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Brak jest możliwości ustalenia dokładnej liczby osób niepełnosprawnych na
terenie Gubina w danym okresie, gdyż nie funkcjonuje żadna baza danych dla
poszczególnych miejscowości. Program komputerowy, w którym pracuje Miejski
Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tj. Elektroniczny Krajowy System
Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, nie przewiduje możliwości
wyszczególnienia orzeczeń wydanych dla mieszkańców konkretnych miejscowości a
jedyne dla całych powiatów, nie uwzględnia też orzeczeń wydanych we wcześniejszych
latach ani tych, które wygasły.

W latach 2016-2020 liczba orzeczeń wydanych przez MZON w Zielonej Górze dla
mieszkańców powiatu krośnieńskiego przedstawiała się następująco:

Tabela nr 20 - Orzeczenia wydane przez MZON Zielona Góra dla mieszkańców
powiatu krośnieńskiego

Wyszczególnienie : 2016 2017 2018 2019 2020
Osoby przed ukończeniem 16 r.ż. - ogółem : 122 101 108 104 123
w tym : o zaliczeniu do os.
niepełnosprawnych

101 94 97 101 118

- o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 20 7 11 3 4
- odmowa ustalenia stopnia
niepełnosprawności

1 0 0 0 1
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Osoby po ukończeniu 16 r.ż. - ogółem :
w tym:

1277 1038 1212 1237 1019

- z określeniem stopnia niepełnosprawności 1234 1010 1177 1209 1001
- o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych. 27 20 25 19 15
- o odmowie ustalenia stopnia
niepełnosprawności

16 8 10 9 3

- wydanych po raz pierwszy: stopień znaczny 162 153 205 247 145
st. umiarkowany 262 212 78 219 163
stopień lekki 99 57 485 82 52

Na podstawie danych z MZON Zielona Góra

Pomimo fragmentaryczności danychwykaz ten w pewnymstopniu odzwierciedla skalę
występowania zjawiska niepełnosprawności wśród społeczeństwa i
tendencje, w jakich się zjawisko rozwija.

Mierząc problem skali rodzin z osobą z niepełnosprawnością wśród rodzin
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Gubinie zauważa się tendencję
malejącą w przeciągu ostatnich pięciu lat, jednak procentowy udział takich rodzin w
ogólnej liczbie zwracających się po pomoc z MOPS się zwiększa. Oprócz pomocy
oferowanej przez MOPS osoby niepełnosprawne zamieszkujące w Gubinie mogą
korzystać ze wsparcia �inansowego udzielanego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Krośnie Odrzańskim. PCPR dysponuje środkami na do�inansowanie
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, do�inansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze a także likwidowania
barier architektonicznych lub technicznych (w zakresie likwidowania barier w
komunikowaniu się zadanie nie było realizowane). Szczegółowe dane w tym zakresie
przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 21 - Liczba wniosków o do�inansowania ze środków PFRON skierowane
do PCPR w Krośnie Odrzańskim

Rodzaj wsparcia
Liczba wydanych decyzji

2018 rok 2019 rok 2020 rok
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych

34 53 58

Do�inansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze

354 320 388

Do�inansowanie do likwidacji barier
architektonicznych lub technicznych

5 3 5
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Na podstawie danych z PCPR w Krośnie Odrzańskim

2. 6. Zasoby mieszkaniowe gminy miejskiej Gubin.

Zadaniem własnym gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych swoim obywatelom. Zakres odpowiedzialności obejmuje przede
wszystkim zapewnienie lokali socjalnych mieszkańcom o niskich dochodach,
spełniających warunki określone w uchwale nr XIV.107.2019 Rady Miejskiej w
Gubinie z dnia 20 grudnia 2019r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gubin o statusie miejskim, nieposiadającym
tytułu prawnego do innego lokalu oraz osobom eksmitowanym na podstawie wyroku
sądowego ze wskazaniem lokalu socjalnego.

W dyspozycji gminy miejskiejGubin nakoniec 2020 roku znajdowało się 49
budynków komunalnych, w tym 181 lokali. Gmina posiada również 540 lokali w
budynkach wspólnot mieszkaniowych. Z zasobu mieszkaniowego wydzielana jest część
lokali przeznaczonych na najem socjalny. Na koniec 2020 roku było 65 takich lokali –
59 z nich było zamieszkanych a 6 stanowiły pustostany. Na dzień 31.12.2020r. w
Gubinie było 66 rodzin (136 osób) oczekujących na przydział lokalu z zasobów
komunalnych, w tym na przydział lokalu socjalnego 46 rodzin (109 osób), a na
przydział lokalu komunalnego 20 rodzin (27 osób). Rodzin oczekujących na
przydział pomieszczenia tymczasowego było 9 (16 osób). Czas oczekiwania na
przydział lokalu z zasobów komunalnych w Gubinie to około 2 lata.

2. 7. System oświaty w Gubinie, nauka i opieka nad dziećmi.

System gubińskiej oświaty publicznej obejmuje 17 jednostek organizacyjnych,
w których funkcjonują różne typy szkół i placówek opiekuńczo-oświatowych. Ogółem
na terenie miasta w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowały:

– 1 placówka opieki nad dziećmi do lat 3 : Z� łobek miejski przy ul. Racławickiej 2,
– 3 przedszkola: Przedszkole Miejskie nr 1 przy ul. Piastowskiej 20, Przedszkole

Miejskie nr 2 przy ul. Kunickiego 8a i Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Wojska
Polskiego 16;

– 2 oddziały przedszkolne: przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz przy Szkole
Podstawowej nr 3,

– 5 szkół podstawowych, w tym jedna z oddziałami integracyjnymi i jedna
specjalna,

– Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piastowskiej 26,
– Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica przy ul.

Racławickiej 1,
– Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy przy ul. Piastowskiej 22,
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– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 22,

– Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. K. Serockiego przy ul. Piastowskiej
23,

– Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul.
Pułaskiego1.

W roku szkolnym 2019/2020 w żłobku miejskim, gdzie opiekę zapewniono 56
dzieciom do lat 3, zatrudnionychbyło 13 osób, w tym 7 na stanowisku opiekuna. Koszt
miesięczny utrzymania 1 dziecka wyniósł w 2019 roku 1.024,35zł/mies. Zaplanowane
w budżecie Gminy środki na prowadzenie Z� łobka miejskiego w 2019 r. to kwota
776.360 zł, w tym 100.800 zł wynosiła dotacja z budżetu państwa na zapewnienie
funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy w ramach rządowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.
Przedszkola Miejskie na terenie Gubina ogółem prowadziły 17 oddziałów
przedszkolnych, do których przyjęto łącznie 512 dzieci. Zatrudnionych było w nich 40
pracowników pedagogicznych i 23 niepedagogicznych.
Szkoły podstawowe (nie wliczając Podstawowej Szkoły Specjalnej nr 4) ogółem
prowadziły 69 oddziałów (klas), w których uczyło się 1.205 dzieci a zatrudnionych w
nich było 176 pracowników pedagogicznych oraz 64 pracownikówniepedagogicznych.

W ubiegłym roku szkolnym, tj. 2019/2020 w Szkołach Podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3
prowadzono naukę języka mniejszości narodowej (język niemiecki), w której
uczestniczyło 39 uczniów (w roku poprzednim 123 uczniów). Klasy sportowe
prowadzone były w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 2 i uczęszczało do nich 168
uczniów (w roku poprzednim 241). Edukację włączającą uczniów z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego realizowały Przedszkola Miejskie nr 1, nr 2 i nr 3,
Szkoły Podstawowe nr 1, nr 2 i nr 3 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i
korzystało z niej łącznie 35 dzieci (31 w roku wcześniejszym) zaś nauczanie w
systemie indywidualnym prowadziły Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 oraz ZSO i
objęły nią 8 uczniów (w roku wcześniejszym nie prowadzono takiej formy nauczania).

2. 8. Bezpieczeństwo publiczne.

Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie zapewnienia porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli jest jednym z ważniejszych zadań organów
administracji publicznej. Budowanie poczucia bezpieczeństwa odbywa się poprzez
inicjowanie i organizowanie działań, które mają na celu niwelowanie zjawisk patologii
społecznej, propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i egzekwowanie
przestrzegania ich oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zarówno w
szkołach jak i ich pozaszkolnym środowisku. Głównym wykonawcąw zakresie ochrony
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli jest Policja a jej działania powinny
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być realizowane w sposób interdyscyplinarny oraz wspierane przez inne instytucje i
organizacje. Współdziałanie wielu podmiotów, które na podstawie przepisów prawa
wykonują zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli przekłada się na zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz
przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym.

Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy miejskiej Gubin zabezpiecza
Komisariat Policji w Gubinie, Straż Miejska, Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza a także,
ze względu na położenie przygraniczne, Straż Graniczna. Głównym miernikiem
bezpieczeństwa i porządku publicznego jest przestępczość, jaką charakteryzuje się
dany obszar. Na poczucie bezpieczeństwa ma wpływ przede wszystkim występowanie
przestępstw o charakterze kryminalnym, tj. przeciwko zdrowiu, życiu i mieniu.
Dokładną dynamikę ilości zgłaszanych przestępstw w Komisariacie Policji w
Gubinie w latach 2016 – 2020 obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 22 - Dynamika przestępstw w Gubinie w okresie 5-letnim
Rodzaje przestępstw: Rok 2016 2017 2018 2019 2020

ogółem wszczęte 498 492 560 605 551
Zabójstwo 0 0 1 0 0
Zgwałcenie 2 5 2 1 3
Rozbój 5 5 7 4 6
Bójka i pobicie 2 0 2 2 0
Kradzież z włamaniem 23 19 35 22 34
Kradzież mienia 68 62 63 60 72
Uszkodzenie mienia 27 27 36 44 42
Narkotyki 21 17 24 28 30
Znęcanie się nad rodziną 29 25 30 39 38
Nietrzeźwy kierujący 64 54 46 54 49
Uchylanie się od obowiązku
alimentacji

brak danych 105 99 32

Źródło : dane Komisariatu Policji w Gubinie

Jak wynika z powyższych danych, niemal corocznie rośnie liczba kradzieży mienia,
uszkodzeń mienia i kradzieży z włamaniem a przestępstwa przeciwko mieniu ogółem
stanowiły w latach poddanych analizie ponad 25% ogólnej liczby zgłoszeń. Rośnie
również liczba przestępstw przeciwko rodzinie oraz przestępstw narkotykowych. Na
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względnie stałym poziomie utrzymuje się liczba pozostałych przestępstw.
Rozpatrując interwencje policyjne, przeprowadzone zarówno w miejscu

publicznym jak i domowe nie obserwuje się wyraźnej tendencji spadkowej lub
wzrostowej – ich liczbę w kolejnych latach przedstawia tabela:

Tabela nr 23 - Dynamika zgłaszanych interwencji policyjnych

Interwencje
policyjne

2016 2017 2018 2019 2020

w miejscu publicznym 2.698 4.504 3.026 2.558 3.558
domowe 576 528 603 572 544
ogółem 3.274 5.032 3.629 3.085 4.102

Źródło: dane Komisariatu Policji w Gubinie

Podobnie jest z liczbą ujawnianych przez Policję wykroczeń, zakończonych mandatami
lub wnioskami o ukaranie skierowanymi do Sądu Rejonowego VII Zamiejscowy
Wydział Grodzki w Gubinie - ich liczba jest zmienna w różnych latach, bez stałej
tendencji spadkowej lub wzrostowej, co przedstawiono w tabeli nr 24.

Tabela nr 24 – Wykroczenia ujawnione przez Policję:
Ujawnione wykroczenia

przeciwko:
2016 2017 2018 2019 2020

Przepisom o ruchu drogowym 870 543 445 866 655
Urządzeniom użytku publicznego 63 38 52 47 39
Obyczajności publicznej 170 139 88 61 80
Mieniu 277 264 273 202 177
Ust. o wychowaniu w trzeźwości 250 310 218 268 210
Porządkowi i spokojowi publ. 267 180 170 131 116
inne 143 195 102 149 109
ogółem 2.040 1.669 1.348 1.724 1.386
Źródło: dane Komisariatu Policji w Gubinie

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gubinie we wskazanym okresie cyklicznie
organizowali, brali udział i realizowali następujące akcje i działania pro�ilaktyczne:
"Bezpieczne Ferie", "Bezpieczne wakacje", "Kręci mnie bezpieczeństwo", "Akcja Zima",
działania „Bezdomny”, „Dzień bezpiecznego Internetu”, Program prewencyjny LUPO,
"Bezpieczna droga do szkoły", "Bezpieczna Zerówka", "Dzielnicowy Bliżej Nas", „Akcja
Znicz” i inne. Kontrolowali obszary wodne i placówki handlowe (pod kątem legalności
sprzedaży fajerwerków), promowali zawód policjanta; ponadto prowadzili debaty z
mieszkańcami miasta na temat bezpieczeństwa, brali udział w różnego rodzaju
festynach, gdzie przeprowadzano pogadanki dot. bezpieczeństwa, prezentowano
sprzęt policyjny i wykonywano pokazy promujące pracę policyjną. Policja odbywała
wspólne patrole:
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– ze Strażą Miejską - 258 razy
– ze Strażą Graniczną - 18 razy
– z Policją niemiecką - 37 razy
– ze Strażą Leśną - 27 razy.

KP Gubin obecnie posiada łącznie 44 etaty policyjne, w tym 2 etaty kierownicze, 13
etatów w Referacie Kryminalnym oraz 29 etatów w Referacie Prewencji.

Podmiotem wspomagającym Policję w zapewnianiu bezpieczeństwa i ładu
publicznego jest m.in. Straż Miejska w Gubinie, powołana do ochrony porządku
publicznego na terenie miasta. Jej działania polegają na przeciwdziałaniu
wykroczeniom najbardziej dokuczliwym z punktu widzenia mieszkańców Gubina, jak
np. puszczaniu psów bez nadzoru, parkowanie pojazdów w niedozwolonym miejscu,
zanieczyszczanie publicznej przestrzeni. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gubinie
współuczestniczyli z Policją w takich akcjach jak „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne
wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Akcja Znicz”. Przez okres zimowy Straż
Miejska samodzielnie oraz we współpracy z Policją i pracownikami Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej prowadziła działania ukierunkowane na udzielenie możliwie
największej pomocy w przetrwaniu trudnego okresu zimowego przede wszystkim
osobom bezdomnym – w działaniach prewencyjnych „Zima” i „Bezdomni”.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmują również odpowiednie czynności wobec
osób naruszających prawo, których zachowanie może bezpośrednio zagrażać
bezpieczeństwu mieszkańców oraz utrudniać bądź pogarszać codzienne
funkcjonowanie społeczeństwa (grupy chuliganów, spożywanie alkoholu w miejscach
zabronionych, zakłócanie ładu i porządku publicznego) - nakładanie mandatów,
zgłaszanie stwierdzonych przestępstw do Komisariatu Policji, kierowanie wniosków o
ukaranie do Sądu itp.

Poniżej zestawienie wybranych przyczyn podejmowania interwencji przez
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gubinie oraz ich innych działań na przestrzeni lat
2016-2020.

Tabela nr 25 : Dynamika interwencji podejmowanych przez Straż Miejską w
Gubinie.

Rok : 2016 2017 2018 2019 2020
Przykładowe powody interwencji i
innych działań :

Interwencje
ogółem :

1434 1393 1297 1540 1037

związane z utrzymaniem czystości placów, ulic, posesji 426 390 376 346 195
zaśmiecanie, zanieczyszczanie, zadymianie otoczenia 37 50 28 20 45
zakłócanie porządku i spokoju publicznego 43 17 8 13 4

awantury sąsiedzkie i domowe brak
danych

17 16 10 13

usiłowanie i spożywanie alkoholu w miejscach publ. 64 65 86 125 61
zagrożenia w ruchu drogowym 148 135 180 151 104

wykroczenia drogowe 119 131 147 347 182

ochrona środowiska 15 16 18 19 26
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niszczenie zieleni 19 14 13 20 30

doprowadzenia osób nietrzeźwych, nieletnich itp. 29 17 8 8 X

asysta i pomoc przy czynnościach MOPS, MZUK,
MKdsRPA

134 96 89 77 77

patrole z funkcjonariuszami Policji 255 255 192 156 355

stwierdzone wykroczenia 311 273 275 518 193

Źródło: dane Straży Miejskiej w Gubinie

Obserwuje się tu spadającą ogólną liczbę podjętych interwencji (poza rokiem 2019)
ale w przeprowadzonych - znaczny wzrost wykroczeń drogowych, przypadków
niszczenia zieleni miejskiej oraz zaśmiecania bądź zadymiania otoczenia.

Ważnym elementem bezpieczeństwa publicznego jest ochrona przeciwpożarowa.
Gminę Gubin o statusie miejskim w tym zakresie zabezpiecza Jednostka Ratowniczo
- Gaśnicza, mająca swą bazę przy ul. Kołłątaja 22 w Gubinie. Całodobowe
zabezpieczenie osobowe stanowi 7 strażaków, do dyspozycji posiadających 4
samochody ratowniczo - gaśnicze, w tym dwa średnie, jeden lekki i jeden ciężki,
samochody kwatermistrzowski i operacyjny oraz pojazdy specjalne - podnośnik
hydrauliczny i samochód wężowy. W 2019 roku przeprowadzono 233 wyjazdy
interwencyjne, w tym 138 to interwencje do miejscowych zagrożeń, 74 wyjazdy do
pożarów i 21 alarmów fałszywych. W roku 2020 miało miejsce 357 wyjazdów
interwencyjnych, spośród nich 271 stanowiły wyjazdy do miejscowych zagrożeń, 65
wyjazdy do pożarów i 21 to alarmy fałszywe. Dodatkowo znaczącą część działalności
lokalnej JRG stanowiły wyjazdy gospodarcze – należały do nich takie działania, jak m.in.
uczestnictwo w uroczystościach świeckich, kościelnych i imprezach
plenerowych np. szkolnych lub osiedlowych, przygotowania do zawodów, wyjazdy na
szkolenia czy w związku z utrzymaniem technicznym pojazdów. S�wiadczy to o realizacji
przez JRG Gubin również innych niż ratownicze zadań oraz skali udziału tej jednostki
w życiu publicznym lokalnej społeczności.

2. 9. Kapitał społeczny – organizacje pozarządowe i
wolontariat.

Stopień społecznego zaangażowania obywateli w sprawyspołeczne odzwierciedla
istnienie i działalność organizacji pozarządowych nadanym terenie. Na terenieGubina
funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych o różnych pro�ilach działalności:
społecznym, sportowym, kulturalnym i rekreacyjnym. Dominują tu Stowarzyszenia,
czyli organizacje członkowskie, działające lokalnie lub też w skali ogólnopolskiej, jak
np. PCK czy PTTK.

Organizacje społeczne działające w Gubinie to m. in. :
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– Polski Czerwony Krzyż - edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży, honorowe
krwiodawstwo, pomoc osobom wymagającym wsparcia,

– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - pomoc w załatwianiu
różnych spraw, organizowanie wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych,

– Stowarzyszenie Gubińskich Pionierów - działalność ukierunkowana na
utrzymanie pamięci dotyczącej pierwszych mieszkańców Gubina,

– Polskie TowarzystwoWalki zKalectwem - pomoc chorym w zakresie dostępu
do sprzętu rehabilitacyjnego czy niezbędnych informacji.

– Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie „Dom
nad Lubszą” - jest to organizacja pożytku publicznego, zrzeszająca rodziców z
dziećmi z autyzmem. Celem działania Stowarzyszenia jest utworzenie we
współpracy władzami miasta, gminy oraz starostwa powiatowego domu terapii
dziennej dla dzieci autystycznych, a następnie utworzenie i prowadzenie
całodobowego Domu Mieszkań Chronionych dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie, w tym dla osób z autyzmem. Stowarzyszenie zajmuje się również
niesieniem pomocy i wsparcia dla tych osób i ich rodzin w sprawach diagnozy,
edukacji, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej i społecznej.

– Stowarzyszenie O�icerów 5-tych Dywizji Wojska Polskiego „Kresowiak” -
kontynuowanie tradycji 5-tych Dywizji Wojska Polskiego.

– Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane - kompleksowa pomoc
chorym na stwardnienie rozsiane.

– Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Pro-Gubin” – organizacja społeczna
o szerokim zakresie działań ukierunkowanych na wszechstronny (intelektualny,
duchowy oraz materialny) rozwój mieszkańców Gubina i sąsiednich
miejscowości. Aktywność Stowarzyszenia dotyczy takich zagadnień, jak
upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej, prawach i obowiązkach
oraz doradztwo w tym zakresie, popularyzacja zasad współżycia społecznego i
altruistycznej postawy, inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi
przedsiębiorczości, współudział w inicjowaniu i koordynacji imprez
związanych z kulturą, oświatą, sportem oraz wymianą młodzieży - ze
szczególnym uwzględnieniem niemieckich i polskich miejscowości
przygranicznych a także działalność charytatywna na rzecz osób wymagających
wsparcia.

– Gubińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Lubsza” - integracja środowisk
abstynenckich, wspieranie osób uzależnionych.

– Para�ialne Zespoły „CARITAS” - prowadzenie jadłodajni, Klubu Seniora
„Aktywna Jesień” oraz redystrybucja żywności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Z�ywnościowa.

– Stowarzyszenie Kobiet Gubin/Guben „Nysa” - organizowanie imprez
integracyjnych dla mieszkańców Euromiasta Gubin-Guben.

– Uniwersytet III Wieku, działający przy Gubińskim Domu Kultury – to
placówka dydaktyczna dla ludzi starszych, oparta na samokształceniu i
samopomocy seniorów Celem działalności uczelni jest rozwój i aktywizacja ludzi
starszych oraz poprawa ich jakości życia.

– Stowarzyszenie „Esquadra” - prowadzi działalność charytatywną, pomoc
osobom chorym i wymagającym wsparcia.

– Oddział Miejski PTTK w Gubinie przy ul. Obr. Pokoju 18 – działalność w
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zakresie krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form
wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie w postaci wędrownictwa
indywidualnego i grupowego, organizacji rajdów, złazów, zlotów, spływów,
rejsów oraz kolonii i obozów.

– Stowarzyszenie „Wzgórza Gubińskie” - celem Stowarzyszenia jest
rewitalizacja krajobrazu kulturowego Wzgórz Gubińskich z zachowaniem
wartości przyrodniczej i historycznej, przy współpracy transgranicznej między
Polską a Niemcami.

– Polski Komitet Pomocy Społecznej - dystrybucja żywności w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Z�ywnościowa i wydawanie odzieży.

– Stowarzyszenie Rodzin zastępczych„Przystanek Nadziei” - organizacja
społeczna zrzeszająca rodziców zastępczych z woj. lubuskiego i
dolnośląskiego, której celem jest wzajemna pomoc i wspieranie się w
tworzeniu jak najlepszych warunków do życia i rozwoju dla dzieci oddanych w
opiekę rodzin zastępczych.

Organizacje sportowe działające na terenie Gubina to m.in.:
• WędkarskiKlub SportowyPKM -GUBIN - organizacja sportowego połowu i

udział sportowych w zawodach wędkarskich w dyscyplinie spławikowej,
• Ludowy Lekkoatletyczny Klub Sportowy - uprawianie sportów biegowych

przez dzieci i młodzież.
• Miejski Klub Piłkarski „Carina Gubin” - krzewienie kultury �izycznej

popularyzacja i szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej.
• Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – szkolenie w zakresie pływania

i ratownictwa wodnego.
• Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Volley” - prowadzenie sekcji piłki

siatkowej kobiet i mężczyzn.
• Gubińskie Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe „Sparta” - prowadzenie

sekcji piłki ręcznej dziewcząt ( II liga) i chłopców (III liga);Gubiński Klub
Kyokushin Karate – krzewienie sportu w zakresie sztuk walki karate Kyokushin;

• Klub Sportowy „Biegam bo lubię” - oraz inne.

Organizacje rekreacyjne to np.
• Rodzinne Ogrody Działkowe: „Kresowiak”, „Wzgórze,” „Zorza” i „Żwirek” -

działalność rekreacyjna,wypoczynkowa, związanaz sadownictwem i
ogrodnictwem,

• Polski Związek Wędkarski i cztery Koła PZW – działalność w zakresie
organizacji imprez dla wędkarzy, ochrony przyrody, prac na rzecz jezior, edukacji
ekologicznej.

Organizacje kulturalne to :
• Gubińskie Towarzystwo Kultury - działalność wydawnicza, organizacja

konkursów literackich oraz spotkań autorskich;
• Gubińskie Stowarzenie Eksploracyjno - Historyczne "Łużyce" - badanie,

pogłębianie i upowszechnianie wiedzy historycznej,
• Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej - prowadzenie kronik miasta i

ziemi gubińskiej oraz Izby Muzealnej a także pielęgnacjahistorii miasta, ochrona
znajdujących się tu zabytków.
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Ponadto Gmina Gubin o statusie miejskim należy do:

- Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka” - jest to dobrowolne
i samorządne zrzeszenie osób �izycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu
terytorialnego, które ma na celu działanie na rzecz wspierania rozwoju lokalnego na
obszarach wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców, a w szczególności:

1) działanie na rzecz rozwoju z udziałem lokalnej społeczności i jej
aktywizowanie,

2) realizację założeń Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez LGD,
3) promocja obszaru i jego zasobów,
4) pozyskiwanie partnerów i źródeł �inansowania działań stowarzyszenia oraz

przygotowywanie i realizacja innych projektów współ�inansowanych w ramach
programów pomocowych i innych środków Unii Europejskiej,

5) promocję i organizację wolontariatu. działalność naukowo - techniczną,
oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów, działalność
kulturalną a także w zakresie kultury �izycznej i sportu, ochronę środowiska,
ochronę zdrowia, pomoc społeczną, rehabilitację zawodowa i społeczną
inwalidów,

- Stowarzyszenia Gmin RP „Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr” - zajmującego się
wdrażaniem i rozliczaniem Funduszy Europejskich,
- Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego – którego głównym celem jest
działanie w interesie gmin i osób pełniących funkcje prezydentów burmistrzów i
wójtów oraz działanie na rzecz integracji europejskiej i zabieganie o środki pomocowe
z Unii Europejskiej.

2. 10. Kultura, sport i rekreacja na terenie Gubina.

Możliwość korzystania z dóbr kultury oraz rozwinięte zaplecze sportowe i
rekreacyjne wpływa na jakość życia społeczeństwa i świadczy o poziomie rozwoju
społecznego. W Gubinie sfery te nie są zaniedbane, jednak oczekiwania społeczeństwa
w tym zakresie – jak pokazują wyniki przeprowadzonej ankiety - są większe.

Głównym ośrodkiem kultury na terenie miasta jest Gubiński Dom Kultury
(GDK) - samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Działa on
na obszarze miasta ale na podstawie odrębnego porozumienia organów samorządu
może swoją działalnością objąć również inny teren. Gubiński Dom Kultury realizuje
zadania Gminy w dziedzinie upowszechniania kultury, w szczególności edukacji
kulturalnej i wychowania przez sztukę. Prowadzi działalność na podstawie rocznego
planu zaopiniowanego przez Społeczną Radę Programową. Współpracuje ze szkołami,
bibliotekami, innymi instytucjami upowszechniania kultury a także organizacjami
i stowarzyszeniami o charakterze kulturalnym. GDK na zasadach określonych w
odrębnych przepisach prowadzi m.in.: naukę języków obcych, organizuje spektakle,
koncerty, wystawy, odczyty, imprezy rozrywkowe i turystyczne, działalność
wydawniczą i plastyczną. Ponadto przez cały rok w GDK odbywają się zajęcia w
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ramach Uniwersytetu III wieku, zajęcia muzyczne, taneczne i wiele innych. Do
najważniejszych cyklicznych imprez organizowanych przez Gubiński Dom Kultury
należą: Wiosna nad Nysą, Festiwal"The Dark Side Of The Island", Wigilia Miejska „Przy
wigilijnym stole” czyli warsztaty tworzenia ozdób świątecznych, transgraniczne
życzenia świąteczne władz miejskich, mieszkańców i zaproszonych gości, stoiska z
bezpłatnym poczęstunkiem oraz występy wokalistów i amatorskich grup muzycznych
z Gubina i Guben, Koncert na zakończenie lata, Gala wręczenia Gubińskiej Nagrody
Edukacyjnej im. Urszuli Dudziak. GDK współpracuje także z instytucjami w
partnerskim mieście Guben.
Instytucją kultury działającą na terenie Gubina oprócz GDK jest Miejska Biblioteka
Publiczna z działami: dziecięcym, pedagogicznym i ogólnym. Wg danych za rok 2019
z jej zasobów skorzystało 1816 czytelników, w tym 419 z nich to osoby uczące się,
559 - pracujące, pozostałe 838 osób to emeryci, bezrobotni itp. Czytelnicy odwiedzili
bibliotekę 14380 razy wypożyczając 37913 książek i 292 audiobooków. Na miejscu,
w czytelni, wypożyczono 1765 książek i 2175 czasopism. Z powodu panującej w roku
2020 epidemii i obowiązujących obostrzeń funkcjonowanie biblioteki było znacznie
ograniczone, zarówno jeżeli chodzi o możliwość wypożyczania jak i organizowanych
dotąd cyklicznie imprez i spotkań. Dlatego też nie rozpatrywano jej działalności z tego
roku jako niereprezentatywną.
Biblioteka współpracuje z Gubińskim TowarzystwemKultury.Oferta imprez i zajęć
organizowanych przez Miejską Bibliotekę w Gubinie jest bogata, placówka organizuje
tematyczne konkursy czytelnicze oraz kolejne edycje konkursu literackiego o „Złote
Pióro” w kategoriach poezji i prozy, ponadto bierze udział w ogólnopolskich akcjach
„Narodowe czytanie” i „Noc Bibliotek”. W pomieszczeniu czytelni odbywają się
spotkania autorskie i wystawy okolicznościowe na różnorodne tematy czytelnicze i
społeczne (jak np. ochrona zdrowia, temat szczepień, tematy historyczne, obchody
różnych świat i dni świątecznych itp.) a także spotkania czytelników w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki. Dodatkowo Miejska Biblioteka jest współorganizatorem
cyklicznej imprezy „Wyspa Literacka”.

Bazę sportową w Gubinie zabezpiecza Miejski Ośrodek Sportu, który administruje
następującymi obiektami sportowymi w Gubinie:

1) kryta pływalnia przy ul. II Armii Wojska Polskiego 5
2) stadion miejski przy ul. Sikorskiego
3) kompleks sportowo rekreacyjny Skatepark przy ul. Miodowej
4) boisko piłkarskie przy ul. Sportowej
5) obiekt Orlik przy ul. Roosevelta
6) obiekt Orlik przy ul. Kresowej
7) przystań wodna na Nysie Łużyckiej
8) korty tenisowe przy ul. Generała Pułaskiego.

Miejski Ośrodek Sportu zarządza i sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem miejskich
obiektów sportowych oraz utrzymaniem ich w zakresie technicznym, w tym
konserwacją oraz naprawą sprzętu i urządzeń sportowych.
W 2019 roku pracownicy MOS organizowali zajęcia i zawody sportowe dla wszystkich
grup wiekowych i w różnych dyscyplinach sportowych.

Na stadionie miejskim, który posiada bieżnię, płytę główną oraz dwa boiska
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zapasowe z oświetleniem do treningów i rozgrywek młodzieżowych, odbywały się w
2019r. mecze i treningi czwartej ligi piłki nożnej. Wśród wielu innych imprez były biegi
przełajowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, �inały powiatowe i
wojewódzkie w lekkoatletyce, ogólnopolski program „Biegam Bo Lubię”, koncerty
muzyki nowoczesnej, festyny zakładowe i osiedlowe, pokazy kaskaderskie.

Obiekty Orlików przy ul. Kresowej i Roosevelta służyły do propagowania sportu
w ramach różnych imprez, jak np. rozgrywki piłki nożnej w kat. Z� ak (tj. wiek grających
8-9 lat) i Orlik (wiek10-11 lat), promocja piłki siatkowej i koszykowej: zajęcia Volley
Mania i Basket Mania, treningów piłki nożnej MLUKS Dwójka MOS Gubin (Skrzat, Z� ak,
Orlik) i Gubińskiej ligi piłki nożnej „Oldboje”. Odbywały się na nich również festyny
osiedlowe ulic Kresowej i Roosevelta, eliminacje o puchar Tymbarku PN Szkoły
Podstawowe, eliminacje o puchar Premiera RP w piłce nożnej, turniej o puchar
Esquadry.

Skatepark przy ul. Miodowej w Gubinie, na którym oprócz torów przeszkód
znajduje się boisko do piłki nożnej, siatkowej i plażowej oraz siłownia na wolnym
powietrzu i plac zabaw, służył mieszkańcom w trakcie festynów osiedlowych i
spotkań rekreacyjnych.

Kryta pływalnia oferuje wejścia przez 11 miesięcy w ciągu roku zaś jeden miesiąc
w okresie wakacyjnym przeznaczany jest na prace renowacyjne i konserwacyjne.
Istnieje tu możliwość wejść indywidualnych i grupowych - przy obniżonej cenie biletu
a także propozycja zakupu karnetu wejściowego, również obniżającego cenę zawartą
w cenniku wejść jednorazowych poprzez przypisane do karnetu wejścia gratisowe.
Ponadto uwzględniane są zniżki dla rodzin posiadających kartę “Rodzina 3+”. Z basenu
mogą korzystać wszyscy chętni, indywidualnie lub w grupach zorganizowanych, szkoły
w ramach zajęć szkolnych wychowania �izycznego, kluby i instytucje a także grupy
w ramach organizowanych zimowisk i półkolonii. W roku 2019 odnotowano 11 322
wejść zorganizowanych. Do aktywnego spędzania czasu wolnego na krytej pływalni
przekonuje się coraz większa liczba mieszańców Gubina i z roku na rok tendencja
ta wzrasta. W 2019 roku skorzystano z niej łącznie 39 249 razy i było to o 2 770 razy
więcej w porównaniu do 2018 roku zaś najliczniejszą grupą spośród korzystających
były dzieci oraz młodzież szkolna.
Stosunkowo nową dla Gubina aktywnością sportową uprawianą na coraz szerszą skalę
a rozwijającą się tutaj od kilku lat staje się bieganie. Ogólnopolska akcja „Biegam bo
lubię”ma coraz więcej zwolenników, co w listopadzie2019r zaowocowało kolejną, już
VII edycją imprezy „BiegamBo Lubię bez granic”. Wzięło w niej udział 556 uczestników
z takich miast tutejszego regionu, jak m.in. Gubin, Zielona Góra, Nowa Sól, Z� ary i Z� agań,
Lubsko, KrosnoOdrzańskie oraz pomniejsze okolicznemiejscowości a także ponad 150
biegaczy niemieckich z Guben i jego okolic. Bieg główny o dystansie 10 km odbył się
ulicami miast partnerskich Gubin - Guben, dodatkowo przeprowadzono biegi dla dzieci
i młodzieży na różnych dystansach i w różnych kategoriach wiekowych.

Zaplecze sportowe Gubina tworzy również nowoczesna hala sportowo–
widowiskowa przy ul. Kresowej 48, o powierzchni ponad 2 tys.m², połączona
budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubinie. Jest to obecnie najnowszy kompleks
sportowo-rekreacyjny w Gubinie, który powstał z myślą o profesjonalnym sporcie ale
również i rekreacji. Na parterze znajduje się sala gimnastyczna, gdzie istnieje
możliwość podzielenia jej na trzy części, pełniące rolę boisk do gry - z rozbudowanym
zapleczem socjalno - administracyjnym oraz pomieszczenia techniczne. Na piętrze
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natomiast znajduje się miejsce na m.in. salę �itness, siłownię, salę zabaw, zespół
rekreacyjny z gabinetami masażu i sauną oraz zapleczem sanitariatów i przebieralni.
Obiekt może pomieścić blisko 350 widzów, którzy będą mogli oglądać zawody lub
koncerty z dwóch poziomów: z widowni na parterze oraz z balkonu z trybuną.

3. CZĘŚĆ ANALITYCZNA STRATEGII

3. 1. Prognoza zmian w zakresie objętym Strategią

i podsumowanie części diagnostycznej.

Diagnoza przeprowadzona w ramach Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych gminy Gubin o statusie miejskim obejmowała najważniejsze
zagadnienia kształtujące warunki społeczne w nadchodzących latach. Prowadzi ona
do następujących podsumowań i prognozy zmian :

Liczbamieszkańców Gubinanieznacznie ale stale się zmniejsza. W
społeczności gubińskiej rośnie odsetek seniorów, corocznie maleje natomiast liczba
urodzeń. Z danych umieszczonych na stronie internetowej GUS wynika również,
że corocznie występuje tu ujemne saldo migracji, czyli liczba osób opuszczających
Gubin jest większa, niż osób osiedlających się. Jedynym optymistycznym akcentem jest
fakt, iż przy wszystkich zmianach liczby gubińskiej ludności zachowane są proporcje
udziału płci, co prawda z niewielką przewagą liczby kobiet. Niestety tendencja
spadkowa liczby mieszkańców może się utrzymywać, bowiem jak prognozuje GUS, w
kolejnych latach przyrost naturalny będzie osiągał wartości ujemne. Tendencja spadku
liczebności mieszkańców dotyczy szczególnie grupy osób w wieku przedprodukcyjnym
i produkcyjnym, które są potencjałem danego obszaru. Wzrasta za to procentowy
udział osób w wieku poprodukcyjnym, co sprawia, że potencjał obszaru w
aspekcie gospodarczym spada. W takim stanie rzeczy zasadnym będzie podejmować
działania, które:
1) zachęcą mieszkających tu do związania swojej przyszłości z Gubinem i zapobiegną
emigracji ludności do innych miast,
2) zapewnią powiększającej się liczbie osób starszych i z niepełnosprawnościami
właściwe warunki do funkcjonowania.
Ogólnie panujące zjawisko starzenia się społeczeństwa determinuje kierunki
koniecznych do podjęcia przez administrację działań. Przede wszystkim należałoby
zadbać o poprawę dostępu do usług medycznych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz
zainwestować siły i środki w zagwarantowanie różnorodnych form spędzania wolnego
czasu wszystkich grup wiekowych, gdyż brak zabezpieczenia m.in. tych dwóch
elementów życia społecznego często decyduje o atrakcyjności danego miejsca i chęci
opuszczenia bądź pozostania na danym terenie.

Rozpatrując sytuację na lokalnym rynku pracy odnotowuje się tu spadek liczby
osób bezrobotnych, z wyjątkiem roku 2020, który był pod tym względem odmienny w
skali globalnej z powodu panującej pandemii. Znaczny procent wśród bezrobotnych
stanowią osoby długotrwale bezrobotne. Od pięciu lat jest to niemalże stała liczba przy
malejącej ogólnej liczbie bezrobotnych i malejącej liczbie ludności miasta. Powodem
takiego stanu może być np. długotrwała choroba lub niepełnosprawność, ale też i
niechęć do zmiany swojego statusu i przyzwyczajenie do dotychczasowej sytuacji
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życiowej. Stała jest również dysproporcja płci wśród osób bezrobotnych – przewagę
stanowią kobiety prawie w każdym przedziale wiekowym. Wśród bezrobotnych
przeważają osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym i zasadniczym
zawodowym. Niska jest liczba osób z wykształceniem wyższym. Zważając na rodzaj
podmiotów funkcjonujących w Gubinie i zapotrzebowanie na pracowników najczęściej
z wykształceniem zawodowym ( oferty pracy przedstawiane przez PUP Filiw Gubinie
głównie dla pracowników �izycznych) należyprzypuszczać, że osoby z wykształceniem
wyższym najczęściej opuszczają Gubin, podejmując pracę zgodną ze swym
wykształceniem w większych miastach. Rynek pracy jest zjawiskiem dynamicznym,
najbardziej wrażliwym na czynniki zewnętrzne: ekonomiczne, polityczne i
społeczne, zarówno w makro jak i mikroskali. Dlatego trudno jest sporządzić
prognozę zmian w tym obszarze. Z analizy dokumentów strategicznych
dotyczących rozwoju zasobów ludzkich oraz działań na rzecz wzrostu zatrudnienia,
sporządzonych na szczeblu krajowym i lokalnym wynika, iż nadal będą czynione
starania w kierunku ograniczenia bezrobocia i podejmowane działania w celu wzrostu
miejsc zatrudnienia a także aktywizacji zawodowej osób długotrwale niepracujących.
Czynny udział w tych działaniach nadal będzie miał również MOPS, tak jak dotąd
podejmując pracę socjalną z osobami bezrobotnymioraz współpracując z Powiatowym
Urzędem Pracy Filia w Gubinie poprzez propagowanie informacji o kursach
zawodowych oraz udział w różnych formach aktywizacji zawodowej oferowanej
przez PUP Filia w Gubinie.

Warunki mieszkaniowe bardzo znacząco wpływają na jakość życia
mieszkańców. Istniejące w mieście zasoby mieszkaniowe nie zaspokajają potrzeb
gubińskich rodzinw tymzakresie. Wprognozowanym okresiedo najpilniejszych zadań
będzie należało poczynienie inwestycji w zakresie pozyskiwania lokali mieszkalnych
na poziomie umożliwiającym realizację zadań ustawowych. Celem działań w tym
obszarze jest zapewnienie lokali komunalnych i socjalnych oraz pomieszczeń
tymczasowych na poziomie zapewniającym realizację wniosków o najem.
Konieczna jest maksymalizacja efektywności wykorzystywania istniejącego zasobu
mieszkaniowego poprzez zwiększenie odzyskiwania lokali mieszkalnych,
przeprowadzanie remontów istniejącego zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej oraz
działania ukierunkowane na nabywanie lub tworzenie nowych lokali.
Równolegle należałoby ułatwiać mieszkańcom możliwość budowania i nabywania
nowych mieszkań na terenie miasta Gubin, gdyż jak pokazują obserwacje, część ubytku
ludności Gubinamożna nazwać pozorną – młode rodziny z dziećmi budują swoje domy
w miejscowościach wiejskich otaczających Gubin, zasilając w ten sposób liczebność
gminy wiejskiej i tam kierując opłaty związane z mieszkaniem, podczas gdy nadal
korzystają z infrastruktury miejskiej. W mieście pozostają natomiast głównie osoby
starsze lub bez możliwości �inansowych na poprawę swojego położenia, wymagające
szczególnego wsparcia oferowanego przez instytucje polityki społecznej i korzystające
z różnych form pomocy.

Jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa to utrzymuje się on na względnie stałym
poziomie, jedynie wśród ogólnej liczby zgłoszeń zwiększa się wyraźnie liczba
przestępstw popełnianych przeciwko mieniu, tj. kradzieży (w tym z włamaniem) i
uszkodzeń mienia oraz liczba przestępstw i wykroczeń drogowych. Dużą część
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odnotowanych przestępstw stanowiła też przemoc domowa oraz przestępstwa
związane z narkotykami. Zjawisko przestępczości jest monitorowane na bieżąco
poprzez coroczne sprawozdania i przedstawianie przez Policję danych statystycznych
a do skali zagrożeń dostosowuje się dyslokację służb policyjnych. Na poprawę stanu
bezpieczeństwa wpłynęłaby np. rozbudowa monitoringu wizyjnego w miejscach
szczególnie zagrożonych, np. wmiejscach najczęściejwystępujących kolizji drogowych,
miejscach stwierdzania aktów wandalizmu, akcje informacyjne dla osób
pokrzywdzonych znęcaniem się przez członka rodziny, nagłaśnianie na terenie Gubina
społecznych akcji ogólnopaństwowych dotyczących przemocy w rodzinie.

Podstawowym problemem dotyczącym opieki zdrowotnej jest utrudniony
dostęp gubinian do lekarzy specjalistów i do części specjalistycznych świadczeń
medycznych. Chorzy w bardziej skomplikowanych przypadkach najczęściej muszą
kierować sięna diagnostykę i leczenie do innych miast, gdyż w Gubinie brak jest lekarzy
o specjalnościach w chorobach coraz częściej dotykających społeczeństwo, jak np.
nowotwory, choroby naczyniowe, geriatryczne, choroby o podłożu hormonalnym.
Niezbędne sądziałania prowadzącedo zatrudnienia przez gubińskie placówki zdrowia
lekarzy o pożądanych specjalizacjach.

Pomoc społeczna świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Gubinie w okresie poddanym analizie udzielana była najczęściej z powodu ubóstwa,
długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności i bezrobocia. Najczęściej zatem
klientami MOPS były rodziny lub osoby borykające się z trudną sytuacją zdrowotną,
która często jest jedną z przyczyn ubożenia rodzin. Koreluje to ze wzrastającą
populacją osób starszych w Gubinie i jest odbiciem tendencji starzenia się
społeczeństwa na poziomie ogólnokrajowym i europejskim. Wzrost liczby osób w
wieku poprodukcyjnym rodzi zapotrzebowanie na określone świadczenia - zdrowotne
i pielęgnacyjne. Ważnym wskaźnikiem zdrowia populacji jest odsetek osób
niepełnosprawnych. Zważając na proces starzenia się społeczeństwa należy
przypuszczać, że w kolejnych latach zwiększy się również w Gubinie ich liczba,
ponieważ starsze grupy wiekowe są bardziej narażone na ryzyko różnych chorób i
niepełnosprawności. Biorąc pod uwagę powyższe, należałoby nadal podejmować
działania, które z jednej strony będą łagodziły skutki niepełnosprawności, np. poprzez
likwidację barier architektonicznych i technicznych a z drugiej strony ułatwiały, np.
poprzez rehabilitację, powrót choćby części z tych osób na rynek pracy lub na co
najmniej swobodne uczestniczenie w codziennym życiu społeczności. Skuteczne
działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych wiążą się z
koniecznością oferowania wsparcia typu usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z potrzebą zabezpieczenia środków na takie usługi oraz na pobyt
mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, ze zwiększeniem liczby miejsc w
gubińskim Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, utrzymaniem Domu Dziennego
Pobytu dla seniorów w Gubinie itp. Rosnąca liczba osób w wieku starszym, którego
jedną z cech jest właśnie coraz mniejsza sprawność ruchowa wynikająca z
ujawniających się wraz z wiekiem schorzeń i chorób przekłada się na wzrost liczby
osób zmagających się z różnymi chorobami i niepełnosprawnościami - są to czynniki
ze sobą powiązane i z siebie wynikające. Coraz większej liczbie seniorów trzeba będzie
zatem udzielić stosownej pomocy materialnej i rzeczowej, zabezpieczyć możliwoś ć
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korzystania na miejscu z usług medycznych, rehabilitacyjnych oraz z
różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego w sposób, który nie
spowoduje ich społecznego wykluczenia. Będzie to wymagało zapewnienia środków
�inansowych w budżecie miasta na zabezpieczenie realizacji tych zadań.
Dotychczasowa tendencja rokrocznie wzrastającej liczby przyznawanych usług
opiekuńczych a także liczby osób umieszczanych w Domach Pomocy Społecznej
najprawdopodobniej w kolejnych latach będzie się utrzymywała. W sytuacji starzenia
się społeczeństwa wzrośnie zapotrzebowanie na świadczenia takie jak przyznanie
usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz umieszczenie w
Domu Pomocy Społecznej. Funkcjonujący w Gubinie przy ul. Pułaskiego 5 prywatny
zakład opiekuńczo-leczniczy, działający jako Rodzinny Dom Seniora „Olive Garden”
dysponuje 12 miejscami dla seniorów na pobyt stały lub czasowy i głównie ze
względów �inansowych jest nieosiągalny dla dużej części potrzebujących wsparcia
emerytów bądź rencistów. W takich okolicznościach zasadne byłoby stworzenie od
podstaw Domu Pomocy Społecznej w Gubinie, co na pewno skróciłoby czas
oczekiwania gubińskich i okolicznych seniorów wymagających umieszczenia w tego
typu placówce. Przyczyniłoby się to również do stworzenia kolejnych miejsc pracy na
terenie Gubina, co zwiększyłoby atrakcyjność miasta w tym aspekcie.

Osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością różnego stopnia i rodzaju
stanowią coraz większą część społeczeństwa. Choć brak jest możliwości ustalenia
dokładnej liczby takich osób zamieszkujących w Gubinie to dane z MZON w Zielonej
Górze dotyczące ilości wydanych dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego orzeczeń o
stwierdzeniu niepełnosprawnościwykazują, że w latach ubiegłychkażdego roku liczba
nowo stwierdzonych niepełnoprawności oscylowała pomiędzy 422 a 548 (nie dotyczy
to roku 2020, w którym ograniczono pracę Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w tym zakresie). Informacje, które w pewnym stopniu
umożliwiają obserwację zachodzących w kolejnych latach zmian liczebności osób
niepełnosprawnych w Gubinie oraz wskazanie trendu tych zmian zawierają dane
dotyczące liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej. Z zestawień liczbowych
wynika, iż liczba środowisk z osobą niepełnosprawną, korzystających z pomocy MOPS
Gubin w ostatnich latach wzrosła z 34,61% ogółu korzystających w 2016r do 39,25%
ogółu korzystających w 2020 roku. Coraz częściej przyczyną zwracania się po pomoc
jest również długotrwała lub ciężka choroba.

W kwestii uzależnień analiza wpływów i wydatków Gubina związanych
z alkoholem prowadzi do konkluzji, iż wpływy do budżetu miasta pochodzące z opłat
za udzielone zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie są wystarczające do pokrycia
wydatków ponoszonych przez budżet w związku z zapobieganiem skutkom
alkoholizowania się (nie dotyczy to roku 2020, w którym ze względu na panujące
obostrzenia związane z pandemią znacznie ograniczono działalność komisji i
zespołów). Dochody płynące z handlu alkoholem i interesy gospodarcze nie powinny
przesłaniać prawdy o tym, że alkohol to nie tylko towar rynkowy, ale też substancja
toksyczna, psychoaktywna i źródło poważnych obciążeń ekonomicznych w innych
obszarach społecznych. Zrozumienie tej zależności jest niezbędne do podejmowania
racjonalnych decyzji w polityce społecznej wobec alkoholu. Dotychczasowe badania i
praktyka wskazują, że skrupulatna kontrola dostępności alkoholu może zmniejszać
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problemy alkoholowe i poprawiać jakość życia wszystkich mieszkańców danego
obszaru. W związku z tym zasadne będzie zwiększenie częstotliwości kontroli sklepów
na terenie Gubina przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Tworzenie i wprowadzanie w życie skutecznych strategii zapobiegania
uzależnieniom wymaga zgodnego wysiłku zainteresowanych obywateli, grup
społecznych i zawodowych oraz przedstawicieli struktur lokalnych i państwowych.
Oddziaływania obejmujące osoby z problemem alkoholowym są niewystarczające,
dlatego należy zwiększać świadomość mieszkańców poprzez udział w kampaniach
organizowanych na rzecz zdrowego stylu życia bez użycia używek. Zasadne jest także
zintensy�ikowanie programów pro�ilaktycznych dla uczniów gubińskich szkół.
Strategie prewencyjne muszą również - za pośrednictwem lokalnego prawa i
dedykowanych temu tematowi programów - zapobiegać problemom związanym z
dostępnością alkoholu albo je łagodzić. W praktyceoznacza to ograniczenie dostępu do
alkoholu oraz jego sprzedaży podczas różnych imprez. W związku z tym konieczne jest
rozważenie zmian w uchwale w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza
miejscem sprzedaży na terenie Gubina, zasad usytuowania miejsc sprzedaży
podawania napojów alkoholowych.

Wsparcie dla rodzin jest podstawą przy realizacji założeń polityki społecznej
państwa. Dalsze przyznawanie środków �inansowych zgodnie z założeniami
społecznych programówrządowych oraz innych zasiłków czy dodatków będą stanowić
pewne zabezpieczenie zaspokojenia potrzeb materialnych i bytowych rodzin. Jednak
dużym problemem osób długotrwale objętych pomocą społeczną jest dziedziczenie
dysfunkcji społecznych, takich jak alkoholizm, przemoc, problemy opiekuńczo -
wychowawcze lub przestępczość. Wsparcie w takich obszarach jak usamodzielnienie
czy nabycie kompetencji rodzicielskich należy kontynuować z wielką
starannością przy współdziałaniu wszystkich podmiotów, które takie zadania mają w
zakresie swoich obowiązków. Najściślejszą współpracę z rodziną w jej naturalnym
środowisku prowadzą asystenci rodziny. Jest to praca bardzo absorbująca i obejmująca
wiele zagadnień, w zależności od stwierdzonych w rodzinie dysfunkcji i rodzaju
problemów społecznych w niej występujących. Aby działania asystenta rodziny były
skuteczne i przynosiły trwałą poprawę funkcjonowania rodziny, niezbędne jest
zaangażowanie pracownika i indywidualne dopasowanie dzialań naprawczych do
każdego przypadku, którymsię on zajmuje. Ponadto po zakończeniu współpracy z daną
rodziną asystent prowadzi kilkumiesięczny nadzór nad funkcjonowaniem rodziny bez
jego bezpośredniej pomocy. W sytuacji narastania problemów społecznych,
wpływających na funkcjonowanie rodzin (alkoholizm, niezaradność rodziców,
problemy natury psychicznej lub psychologicznej), gdzie dysfunkcje te wpływają na
rozwój, a często na bezpieczeństwo dzieci, zasadne jest zatrudnienie dodatkowego
asystenta rodziny. Pomoc rodzinie świadczona poprzez wsparcie i współpracę z
asystentem rodziny często przynosi realne, pozytywne efekty Zatrudnienie kolejnego
asystenta rodziny zabezpieczyłoby wsparciem wszystkie rodziny, które się o taką
pomoc zwrócą.

Biorąc pod uwagę opiekę nad dziećmi w gminie Gubin o statusie miejskim
zauważa się wzrost zapotrzebowania na zabezpieczenie opieki przedszkolnej i
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żłobkowej, pomimo faktycznego spadku urodzeń. Wiąże się to zapewne ze zmianą
modelu rodziny, tj. zanikaniem rodzin wielopokoleniowych, aktywnością zawodową
części seniorów oraz zmianą postrzegania ich roli w rodzinie jako przejmującego
opiekę nad dziećmi podczas nieobecności rodziców. Szczególnie problem ten dotyczy
jedynego na terenie miasta żłobka miejskiego, który corocznie oferuje o około 20
miejsc mniej, niż zgłaszana ilość chętnych. Istniejący w Gubinie żłobek prywatny jest
często nieosiągalny �inansowo dla potrzebujących tego wsparcia rodzin. Jak wynika z
umieszczonych w ankiecie wypowiedzi mieszkańców Gubina, brak możliwości
przekazania dziecka pod opiekę do przystosowanej do tego placówki jest w pewnym
stopniu czynnikiem hamującym aktywność zawodową rodziców, zaś problem ten
dotyczy w przeważającej części kobiet. Problem ten w Gubinie trwa od wielu lat,
zasadne zatem będzie podjęcie działań zmierzających do powiększenia istniejącego
żłobka i przedszkoli oraz zwiększenia ilości oferowanych przez nie miejsc dla dzieci.

Jeżeli chodzi o zapewnienie mieszkańcom dostępu do kultury, rekreacji
i uprawiania sportu w Gubinie to z przeprowadzonej diagnozy, obejmującej liczbę
oferowanych zajęć i działalność kulturalną wynika, iż miasto wywiązuje się z tego
zadania na niezłym poziomie. Gubinianie mają możliwość wykazania się w licznie
tu występujących stowarzyszeniach i klubach, ukierunkowanych na działalność
sportową, rekreacyjną i społeczną. Ośrodki kultury i sportu oferują wiele cyklicznych
lub jednorazowych imprez i aktywności. Zapewniona jest możliwość rozwijania
zainteresowań różnymi dyscyplinami sportu, głównie w grach zespołowych, zarówno
dla dzieci jak i starszej części mieszkańców. Liczebność występujących na terenie
miasta stowarzyszeń, odbywających się cyklicznych imprez i zajęć organizowanych
przez GDK i Bibliotekę Publiczną, imprez sportowych organizowanych przez MOS oraz
istnienie zaplecza do uprawiania sportu nie przekłada się jednak na zadowolenie
mieszkańców z tej dziedziny życia społecznego. Dano temu wyraz w odpowiedziach
ankietowych, szczególnie w części pytań otwartych. Przyczyną takiej oceny mogło być
odniesienie się respondentów głównie do okresu obejmującego obowiązek ograniczeń
w życiu społecznym, spowodowanych przez Covid-19 albo uzasadnione odczucia z
czasu poprzedzającego okres lockdownu i wprowadzonych ograniczeń. Druga
okoliczność wskazywałaby zatem na kolejne dwie możliwe przyczyny:
1) pomimo aktywnej działalności klubów sportowych, ośrodków kultury i
stowarzyszeń, informacja o organizowanych imprezach tra�ia tylko do wąskiego grona
członków i osób szczególnie zainteresowanych ich działalnością, gdyż kluby nie
propagują swojej aktywności poza kręgiem należących do nich członków, lub też
2) działalność ta jest niewystarczająca (np. tematycznie) lub forma nieodpowiednia
(np. przestarzała, nieatrakcyjna) dla szerszego grona odbiorców. Działania
interwencyjne w tym zakresie powinny zatem iść dwutorowo: jako zachęta do
zwiększenia inicjatywy i kreatywności w zakresie tematyki i formy imprez i zajęć
organizowanych przez GDK, MOS, Miejską Bibliotekę, NGO czy PZ ”Caritas”
skierowanych do dzieci i młodzieży, ale też do pozostałych grup wiekowych. Drugi
rodzaj możliwych do zastosowania działań to zwiększenie nacisku na udostępnianie
informacji o podejmowanej działalności – propozycjach zajęć, imprez itp., przy
wykorzystaniu wszelkich możliwych form zwracających uwagę (umieszczanie
informacji na stronach internetowych i portali społecznościowych ale także próby
dotarcia do osób, którew mniejszymstopniu korzystają z internetu). Upowszechnianie
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informacji o zajęciach i imprezach proponowanych dla mieszkańców Gubina powinno
wykraczać poza informacje w siedzibach organizatorów lecz dążyć do tego, aby wiedza
o działalności tra�iała do możliwie najszerszego grona mieszkańców miasta, bez
konkretnych ograniczeń wiekowych.

Kolejnym obszarem społecznym poddanym ocenie mieszkańców była estetyka
miasta i jego infrastruktura. Stan zagospodarowania przestrzeni i jej walory
wizualne są składową postrzegania jej jako przyjaznej i nowoczesnej. Otoczenie
cechujące się ładem przestrzennym, estetyką i równowagą stanowi dla mieszkańców
powód do dumy z zamieszkiwania w danym miejscu i jest czynnikiem rozwoju
społecznego. W przestrzeni publicznej niezwykle istotną rolę pełni sprawna i
bezpieczna infrastruktura techniczna i drogowa a jej budowa, rozbudowa i
modernizacja ułatwiają życie mieszkańców i stwarzają atrakcyjny klimat dla
potencjalnych przedsiębiorców. Przestrzeń efektowna wizualnie zwiększa
atrakcyjność osiedleńczą miejsca, sprzyja zaangażowaniu mieszkańców w życie
społeczne, stworzeniu społecznej spójności i gospodarczej aktywizacji.
Przeprowadzona ankieta ujawniła wysokie niezadowolenie społeczności Gubina z
estetyki miasta. Jak wykazały odpowiedzi ankietowe Gubin pod tym względem nie
spełnia oczekiwań mieszkańców i jest bardzo źle oceniony. W opinii mieszkańców braki
w tymzakresie znacząco obniżają atrakcyjność miasta. Pozostawienie tego obszaru bez
konkretnych działań naprawczych może hamować inicjatywy mieszkańców a w
następstwie doprowadzić do braku tożsamości lokalnej, szczególnie młodszej części
społeczeństwa i odpływu kapitału ludzkiego.

3. 1. Analiza wyników Ankiety.

Jednym z kluczowych elementów postępowania diagnostycznego jest
przeprowadzenie badań w celu poznania opinii środowiska lokalnego na temat
przedmiotu diagnozy. W gminie Gubin o statusie miejskim badania takie
przeprowadzono w formie anonimowej ankiety on-line skierowanej do mieszkańców
Gubina, którą rozpropagowano na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w
Gubinie i innych gubińskich instytucji a także na ich stronach w mediach
społecznościowych, by maksymalnie zwiększyć jej dostępność.

Ankietę wypełniło 233 losowych osób, w tym 145 kobiet i 87 mężczyzn ( jedna z
osób nie przystąpiła do wypełniania metryczki umieszczonej na końcu ankiety).
Największą grupę respondentów stanowiły osoby w przedziale wiekowym 26-45 lat –
133 (tj. 57,3% liczby wypełniających), następnie w wieku 18-25 lat - 52 osoby, w
wieku 46-60 lat 37 osób i powyżej 61 roku życia - 10 osób. Przeważająca liczba
wypełniających posiadała wykształcenie wyższe – 119 osób ( tj. 51,3%), 97 osób -
wykształcenie średnie a 12 osób zawodowe. Dwie osoby posiadały wykształcenie
gimnazjalne i dwie - podstawowe. Największą grupę stanowili pracownicy prywatnych
przedsiębiorstw – 74 osoby (31,9%), następnie pracownicy instytucji publicznych – 66
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osób (28,4%), 28 osób prowadzących prywatną działalność gospodarczą, 19 osób
bezrobotnych, 17 emerytów/rencistów, 13 osób uczących się/studiujących oraz
jednostkowi przedstawiciele innych grup.
Pierwsza część Ankiety składała się z pytań zamkniętych, w których badani poprzez
stopniowanie oceniali ogólne warunki życia w Gubinie w różnych obszarach. Wyniki
przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 26 - Ocena warunków życia w Gubinie:

Liczba głosów

Pytania ankietowe:
Bardzo

źle
źle średnio dobrze bardzo

dobrze
brak
zdania
wiedzy

1. Dostęp do opieki zdrowotnej (lek.
specjaliści, ośrodki zdrowia itp).

83 68 63 17 1 1

2. Poziom oferty kulturalnej (MDK,
biblioteka, koncerty, wystawy itp.)

39 79 72 26 11 6

3. Możliwość uprawiania sportu (obiekty,
kluby sportowe, zajęcia sportowe poza
obiektami sportowymi itp)

16 44 81 47 31 14

4. Miejsca rekreacji (np. place zabaw, parki,
skwery, ścieżki rowerowe itp)

28 46 76 62 18 3

5. Dostęp do świadczeń pomocy społecznej 23 25 66 67 24 28
6. Dostępność doradztwa psychologicznego 43 63 69 26 6 26
7. Dostępność doradztwa prawnego 45 59 58 40 9 22
8. Bezpieczeństwo publiczne 33 57 63 59 16 5
9. Oferta edukacyjna gubińskich szkół 25 32 69 68 28 11
10. Dostępność przedszkoli 26 25 82 53 21 26
11. Dostępność żłobków, klubów dziecięcych 47 49 74 30 11 22
12. Warunki mieszkaniowe 35 56 66 59 8 9
13. Lokalny rynek pracy - możliwość

znalezienia pracy, poziom zarobków
48 67 70 33 9 6

14. Udział mieszkańców w życiu publicznym
(np. możliwość działania w organizacjach
pozarządowych)

22 52 93 46 13 7

15. Estetyka miasta 59 52 71 42 9 0
16. Wsparcie dla osób starszych – polityka

senioralna
39 57 69 33 10 25

17. Wsparcie dla osób z różnego typu
niepełnosprawnościami

53 58 55 31 8 28

18. Poziom edukacji ekologicznej
mieszkańców

88 73 48 16 3 5
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W części Ankiety z odpowiedziami z wyboru (możliwość wskazania kilku odpowiedzi)
i z pytaniami otwartymi :

• w pytaniu „Jakie problemy społeczne wg Pani/Pana najczęściej występują
w Gubinie?” wskazano, wg kolejności :

- alkoholizm - 130 osób ( 55,8 %)
- problemy zdrowotne - 114 osób ( 49,6 %)
- bezrobocie - 84 osoby ( 36,5 %)
- starzenie się społeczności lokalnej - 79 osób ( 34,3 %)
- narkomania - 67 osób ( 29,1 %)
- złe warunki mieszkaniowe - 66 osoby ( 28,3 %)
- dysfunkcjonalność rodzin - 64 osób ( 27,8 %)
- bezradność życiowa - 58 osób ( 25,2 %)
- a także, w mniejszym stopniu : ubóstwo, przestępczość, przemoc w rodzinie,
zaburzenia psychiczne i niepełnosprawność.

• w pytaniu o typy przestępstw lub wykroczeń najczęściej obserwowane w
Gubinie wskazano, wg kolejności:

- zaśmiecanie miejsc publicznych - 212 osób ( 91% )
- kradzieże - 170 osób ( 73% )
- zakłócenia ciszy nocnej - 102 osób ( 43,8 % )
- zakłócanie porządku publicznego - 93 osób ( 39,9 % )
- przemoc domowa - 75 osób ( 32,2 % )
- włamania - 58 osób ( 24,9 % )

• w pytaniu o wskazanie miejsc najmniej bezpiecznych w Gubinie, wymieniono:

- parki - 143 osób ( 61,4 % )
- małe, lokalne ulice - 139 osób ( 59,7% )
- sklepy i ich okolice - 45 osób ( 19,6% ).
- szkoły i okolice - 28 osób (12 %)

• w pytaniu o trudności , z jakimi spotyka się młodzież w Gubinie,
wyszczególniono:

- brak ofert spędzania wolnego czasu – 190 osób ( 81,5 %)
- niedostosowanie ofert edukacyjnych dla młodzieży – 116 osób ( 49,8 %)
- brak wsparcia w poszukiwaniu zawodu – 101 osób ( 43,3 %)
- brak wsparcia ze strony rodziny – 53 osoby ( 22,7 %)
- brak akceptacji w środowisku – 50 osób ( 21,5 %)

• w pytaniu o najczęściej zaobserwowane negatywne zjawiska odnoszące się do
dzieci i młodzieży w Gubinie, wskazano:

- bezproduktywne spędzanie czasu wolnego - 172 osób ( 73,8 % ),
- alkohol i papierosy - 167 osób ( 77,7 % ),
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- zaniedbanie wychowawcze - 130 osób ( 55,8 % ),
- przestępczość i chuligaństwo - 108 osób ( 46,4 % ),
- narkomania - 71 osób ( 30,5 % ),
- zaniedbanie socjalne ( niedożywienie, brak higieny itp.) - 25 osób ( 10,7 % ),
- przemoc ze strony rodziców - 22 osób ( 9,4 % ),

• Pytanie o potrzeby młodzieży w Gubinie było pytaniem otwartym; najczęściej
pojawiające się odpowiedzi dotyczyły konieczności zorganizowania czasu
wolnego młodzieży, zgłaszano głównie potrzebę stworzenia bezpiecznych,
bezpłatnych miejsc do spotkań dla młodzieży, miejsc rozrywki typu kino,
kręgielnia, tor rowerowy, sygnalizowano potrzebę zorganizowanych zajęć
kulturalno – rozwijających, klubów młodzieżowych itp.

• „Jakich problemów w Gubinie wg Pani/Pana doświadczają młode osoby po
zakończeniu edukacji szkolnej?” - było pytaniem otwartym, najczęściej
poruszanym tematem był brak miejsc zatrudnienia dla osób bez doświadczenia
zawodowego, sygnalizowano również problem braku możliwości odbywania
stażu, niskie wynagrodzenia dla osób z wykształceniem wyższym, brak
perspektyw życiowych

• Na pytanie o powody nie podejmowania zatrudnienia przez mieszkańców
Gubina wskazywano:

- niskie wynagrodzenie - 167 osób ( 71,7 % ),
- brak ofert pracy spełniających wymagania - 131 osób ( 56,2 % ),
- brak miejsca dla dzieci w żłobkach i przedszkolach - 90 osób ( 38,6 % ),
- brak połączeń komunikacyjnych z miejscami pracy - 82 osób ( 35,2 % ),

• na kolejne pytanie: ”Czy wiąże Pani/Pan swoją przyszłość z Gubinem?”
oświadczyło:

– tak - 156 osób ( 67 % )
– nie - 77 osoby ( 33 % ) ,
• Jakich problemów wg Pani/Pana doświadczają w Gubinie osoby starsze?

- choroby – 166 osób ( 71,2 %)
- izolacja społeczna, samotność – 164 osoby ( 70,4 %)
- brak ofert zagospodarowania wolnego czasu – 120 osób ( 51,5 %)
- ubóstwo – 109 osób ( 46,8 %)
- brak motywacji do życia, poczucie nieprzydatności – 102 osoby ( 43,8 %)
- niepełnosprawność – 86 osób ( 36,9 %)

• Jakich problemów najczęściej doświadczają w Gubinie osoby
niepełnosprawne?

- bariery architektoniczne – 187 osób ( 80,3 %)
- utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych – 151 osób ( 64,8 %)
- brak ofert pracy – 143 osoby ( 61,4 %)
- brak możliwości aktywności społecznej – 101 osób ( 43,3 %)
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• Jakie należałoby podjąć przedsięwzięcia by uczynić Gubin bardziej przyjazną
mieszkańcom?

- zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej – 182 osoby (78%)
- rozwój oferty kulturalnej i rozrywkowej – 137 osób (58,8 %)
- inwestycja w infrastrukturę lokalną (społeczną, techniczną, drogową)– 136 osób
- zwiększenie liczby mieszkań socjalnych i komunalnych – 100 osób ( 42,9 %)
- po 98 osób : rozbudowanie bazy sportowo - rekreacyjnej oraz prowadzenie polityki
proinwestycyjnej mającej na celu przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych.

Reasumując powyższe odpowiedzi 233 respondentów można wywnioskować,
że największymi problemami dla gubinian są:

1. Brak dostępu do specjalistycznej opieki lekarskiej – źle i bardzo źle dostęp do
opieki zdrowotnej oceniło 151 respondentów (tj.64,8% ogółu wypełniających)
a 63 osoby oceniły ten aspekt jako „średni”.

2. Poziom edukacji ekologicznej mieszkańców miasta – 161 osób (tj. 69%)
oceniło go jako „źle” i „bardzo źle” a 48 jako „średni”.

3. Alkoholizm - za główny problem społeczny uznało go 130 osób tj. 55,79%
4. Problemy zdrowotne – wskazało 114 osób
5. Słaba dostępność doradztwa psychologicznego oraz prawnego – jako „zły” i

„bardzo zły” oceniło odpowiednio 106 i 104 osoby,
6. Niedostateczne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz bardzo słaba

estetyka miasta - oznaczyło je po 111 osób, tj. ponad 47% respondentów ocenia
jako zły i bardzo zły, te kwestie były również poruszane w części z
pytaniami otwartymi.

7. Zaśmiecanie miejsc publicznych - jako problem wskazało 212 osób spośród 233
respondentów

Najlepiej oceniono ofertę edukacyjną gubińskich szkół ( 96 osób uważa, że jest ona
„dobra” lub „bardzo dobra” ) oraz dostęp do świadczeń pomocy społecznej, gdzie taką
ocenę wystawiło 91 badanych.

3. 2. Analiza SWOT.

Analiza SWOT jest metodą prezentacji i analizy problemu społecznego
i służy do porządkowania i analizy zgromadzonych danych. Polega ona na podzieleniu
zebranych informacji na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):

• S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę
badanego obszaru,

• W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi jego słabość, barierę,
wadę,

• O (Opportunities) – szanse: wszystko, co stwarza szansę korzystnej zmiany,
• T (Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza niebezpieczeństwo zmiany
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niekorzystnej.

Informacja, która nie może być poprawnie zakwali�ikowana do żadnej z
wymienionych grup, jest w dalszej analizie pomijana jako strategicznie nieistotna.
W technice tej słabe i mocne strony dotyczą sytuacji teraźniejszej i wynikają głównie
z czynników wewnętrznych natomiast szanse i zagrożenia dotyczą przyszłości, są to
okoliczności zewnętrzne jak i wewnętrzne, które mogą nastąpić z rozwoju obecnych
słabych i mocnych stron.
Analiza SWOT ma służyć wyróżnieniu problemów kluczowych a następnie określeniu
misji i wizji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Analizy SWOT dla gminy Gubin ostatusie miejskim dokonano całościowo, bez podziału
na poszczególne obszary społeczne - pozwoliła ona na następujące uszeregowanie:

Tabela nr 27 - Analiza SWOT
SILNE STRONY SŁABE STRONY
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- położenie przygraniczne i współdziałanie
w niektórych obszarach społecznych
z niemieckim Guben (organizacja imprez,
wspólne służby patrolowe, możliwość
zatrudnienia, możliwość korzystania
z opieki lekarskiej),
- rozbudowująca się infrastruktura
sportowa i rekreacyjna,
- szeroka oferta zajęć sportowych
oferowanych przez MOS i liczne organizacje
społeczne,
- aktywna działalność Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej,
- lokalizacja Komisariatu Policji w Gubinie,
- obecność ośrodków kultury: Biblioteki
Publicznej i Gubińskiego Domu Kultury,
- duża liczba działających pozarządowych
organizacji społecznych o zróżnicowanych
pro�ilach działalności,
- wolne tereny pod działalność
gospodarczą,tereny atrakcyjne
przyrodniczo i turystycznie,
- położenie przy ważnych szlakach
komunikacyjnych,

- utrudniony dostęp do
specjalistycznej opieki lekarskiej
- negatywne procesy demogra�iczne
(spadek liczby urodzeń, emigracja
zarobkowa),
- niewystarczająca ilość miejsc w
żłobku wobec faktycznego
zapotrzebowania społecznego,
- bariery architektoniczne dla
niepełnosprawnych,
- ograniczony rynek pracy dla osób
z wyższym wykształceniem,
- brak miejsc rozrywki (kino,
kawiarnie, kręgielnia itp),
- słaba strona wizualna miasta
( powszechne zaśmiecenia, niezadbane
tereny zielone – parki, skwery itp.),
- słabo rozwinięta komunikacja
publiczna na terenie miasta jak i z
innymi miastami

SZANSE ZAGROŻENIA

- współpraca międzynarodowa z miastami
partnerskimi UE,
- dostępność programów społecznych,
- możliwość pozyskiwania środków
unijnych na rozwój regionów
przygranicznych oraz działalność
organizacji pozarządowych,

- negatywne procesy demogra�iczne
( spadek liczby urodzeń, emigracja
zarobkowa)
- rosnąca liczba seniorów w społeczności
Gubina
- negatywne trendy społeczne i
kulturowe (rozpad więzi rodzinnych,
rozwarstwienie społeczne i kulturowe)
- wzrost zachorowalności na choroby
cywilizacyjne ( nowotwory, choroby
układu krążenia, cukrzyca itp.)
- odpływ kapitału ludzkiego, w
szczególności wykwali�ikowanej kadry
pracowniczej i osób z wykształceniem
wyższym (emigracja zarobkowa –
ograniczony rynek pracy)

Przeprowadzenie zaprezentowanych w niniejszym dokumencie zestawień i
procesów: diagnozy i kolejnych analiz pozwoliło na ujawnienie głównych obszarów
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problemowych i sprecyzowanie najważniejszych (najbardziej uciążliwych i
jednocześnie najliczniej występujących) problemów społecznych wśród społeczności
gubińskiej - i są to:
1. Problemy zdrowotne mieszkańców i utrudniony dostęp do lekarzy - specjalistów,
2. Występujące uzależnienia (alkoholizm i narkomania) i dysfunkcyjność rodzin,
3. Niezagospodarowany czas wolny – głównie dzieci i młodzieży,
4. Wykluczenia społeczne z powodu ubóstwa, niepełnosprawności i podeszłego
wieku.

4. CZĘŚĆ PROGRAMOWA STRATEGII

4. 1. Ramy �inansowe Strategii.

Jednym z najważniejszych warunków realizacji celów zawartych wkażdej strategii
jest jej �inansowanie. Ramy �inansowe niniejszej Strategii rozkładają się na lata 2021
– 2027, gdyż w tym okresie, w sposób ciągły, będą realizowane wytyczone cele
strategiczne.
Przewiduje się, że realizacja proponowanych celów i działań nastąpi głównie w
ramach środków przyznawanych na działalność podmiotów w budżetach rocznych,
natomiast do realizacji niektórych zadań należy ubiegać się o środki zewnętrzne, np.
poprzez szukanie patronatu, przystępowanie do programów krajowych, pozyskiwanie
dotacji z Unii Europejskiej itp. Konkretne wartości kwotowe na obecnym etapie są
praktycznie niemożliwe do ustalenia z uwagi na wciąż rosnące cenny usług i
materiałów oraz okres, w jakim będą realizowane zadania. Reasumując, �inansowanie
Strategi będzie pochodziło z następujących źródeł:

– środki własne z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim pochodzące z
dochodów miasta – ujmowane w corocznych opracowaniach budżetu dla
poszczególnych podmiotów,

– środki przekazane miastu z budżetu państwa w formie dotacji na realizację
programów rządowych,

– środki pozyskane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny),

– środki pozyskane z projektów systemowych i konkursowych w ramach środków
rządowych, ministerialnych oraz Unii Europejskiej.

4. 2. Wizja i Misja Strategii.

Wizja SRPS przedstawia docelowy wizerunek gminy w obszarze
zintegrowanej polityki społecznej, jest pożądanym obrazem przyszłości, który
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instytucje biorące udział w realizacji SRPS pragną wykreować. Rolą wizji jest również
pomoc dla instytucji wspierających te działania poprzez nakreślenie obszarów, w
których należy skoncentrować starania.

Misja natomiast ma wyznaczać kierunki działania ze wskazaniem celów do
zrealizowania w perspektywie wyznaczonego okresu. Ma nakreślać kluczowe
wyzwania i obszary priorytetowe, w których należałoby dążyć do przemian w
polityce społecznej służących poprawie jakości życia mieszkańców. Misja może być
podstawą, na której strategia się opiera.
Wizja i Misja niniejszej SRPS Gminy Gubin o statusie miejskim zostały sformułowane
w oparciu o wyniki diagnozy sytuacji społecznej Gubina. Diagnoza zde�iniowała
obszary podjęcia koniecznych działań i uwidoczniła niewykorzystany potencjał
miasta. Wynikają również z głosów samych mieszkańców Gubina, którzy poprzez
wypełnienie ankiety wyrazili swoje uwagi i oczekiwania w kwestii rozwiązywania
problemów społecznych.

Wizja przyjęta dla niniejszej strategii brzmi :

Rozwiązując problemy społeczne podnosimy poziom
zadowolenia mieszkańców Gubina z warunków życia.

Wizja ta obejmuje wszystkich mieszkańców Gubina - zarówno tych, których obecnie
bezpośrednio dotykają określone wyżej problemy społeczne, jak i przyszłych jego
obywateli.
Misja opracowanej Strategii ściśle koresponduje z jej wizją, wskazuje obszary
problemowe, w których poprawa pozwoli na realizację nakreślonej wizji.

Misją SRPS Gminy Gubin o statusie miejskim jest :

Stworzenie w Gubinie warunków, które będą zachęcać
mieszkańców

do związania z nim swojej przyszłości.

Stanie się tak wtedy, gdy miasto będzie stwarzało dobre warunki do pracy, rozwoju
i samorealizacji, zapewniało dostęp do kultury i rozrywki oraz gdy będzie bezpieczne
i przyjazne dla wszystkich grup wiekowych.

4. 3. Cele strategiczne.

Sprecyzowanie problemowych obszarów oraz skonkretyzowanie najważniejszych
problemów społecznych były podstawą do skonstruowania i opracowania
poszczególnych celów strategicznych a następnie celów operacyjnych
(szczegółowych). Przyjęte cele strategiczne przedstawiają się następująco:
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Cel nr 1 : ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO
MIESZKAŃCÓW GUBINA

Cel nr 2: TRWAŁE I POPRAWNIE FUNKCJONUJĄCE RODZINY

Cel nr 3 : SKUTECZNE PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU WYKLUCZENIA
SPOŁECZNEGO

Cel nr 4: ŁATWO DOSTĘPNA, ATRAKCYJNA I KOMPLEKSOWA OFERTA
ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO W GUBINIE,
SZCZEGÓLNIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

_________________________________________________________________________

Opracowanie celów szczegółowych, prowadzących do osiągnięcia
wyznaczonych celów operacyjnych, a także uszczegółowienie konkretnych działań
koniecznych do ich osiągnięcia, wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację,
ich źródeł �inansowania oraz pozostałych elementów składowych przedstawiono
poniżej :

Cel strategiczny nr 1 : ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA
ZDROWOTNEGO MIESZKAŃCÓW GUBINA

grupa docelowa działań: wszyscy mieszkańcy Gubina

Cel szczegółowy nr 1 : Zwiększenie promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki



71

chorób cywilizacyjnych

Kierunki niezbędnych działań umożliwiających osiągnięcie tego celu :

REALIZATORZY
CZAS

REALIZACJI
ŹRÓDŁO
FINANSO-
WANIA

PRZYKŁADOWE
DZIAŁANIAOPERACYJNE

WSKAŹNIKI
REALIZACJI

1. Promowanie aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży
Placówki oświaty, działania
GDK,
kluby i
stowarzyszenia
sportowe,

ciągłe (kluby)
i doraźne
(szkoły,
przedszkola)

- środki
gminne
- środki
zewnętrzne

- organizowanie np.
szkolnych dni sportu,
zawodów sportowych etc.
- edukacja prozdrowotna
dzieci i młodzieży,
- propagowanie zdrowego
stylu życia/ odżywiania
poprzez konkursy, pogadanki
itp.

- ilość podjętych
inicjatyw,
- ilość
uczestników

2. Promowanie modelu „zdrowego starzenia się”
GDK, DDP,
NGO skupiające
seniorów,

działania
ciągłe

w ramach
własnego
budżetu
rocznego

- zajęcia poświęcone
tematowi

- liczba zajęć
przeprowadzony
ch,
- liczba
uczestników

3. Zapewnienie infrastruktury do uprawiania sportu i aktywnej rekreacji
Gmina Gubin o
statusie miejskim

działania
ciągłe

środki
gminne,
środki
zewnętrzne
z projektów
unĳnych

- rozbudowa i utrzymanie
istniejących ścieżek
rowerowych i biegowych na
terenie Gubina,
- systematyczne dbanie o
stan techniczny i wizualny
istniejących miejsc rekreacji
(utrzymanie i sprzątanie
parków i ścieżek, renowacja
istniejących siłowni
plenerowych itp.).

- protokoły z
naprawy stanu
technicznego
ww obiektów,
- wysokość
środków
przeznaczonych
na realizację
zadania

4. Współpraca ze środowiskiem medycznym Gubina w zakresie działań
profilaktycznych adresowanych do mieszkańców gminy

Gmina Gubin o
statusie miejskim
we współpracy ze
Starostwem
Powiatowymw
Krośnie
Odrzańskim, NGO

działania
ciągłe

środki
gminne i
zewnętrzne

- przystąpienie do
organizowanych programów
profilaktycznych

- ilość
programów,

- ilość
uczestników
korzystających z
programów.



72

Cel szczegółowy nr 2. : Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej
na terenie Gubina.

Kierunki niezbędnych działań umożliwiających osiągnięcie tego celu:

REALIZATORZY
CZAS

REALIZACJI
ŹRÓDŁO
FINANSO-
WANIA

PRZYKŁADOWE
DZIAŁANIA

OPERACYJNE

WSKAŹNIKI
REALIZACJI

1. Tworzenie przyjaznych warunków organizacyjno - inwestycyjnych do
rozszerzenia konkurencyjności usług medycznych w Gubinie

Gmina Gubin
o statusie
miejskim

działania
ciągłe

środki
zewnętrzne
i gminne

- diagnoza medycznych
potrzeb mieszkańców,

- rozpoznanie oferty
medycznych usług
specjalistycznych w
Gubinie realizowanych
w ramach wizyt
prywatnych oraz
refundowanych,
- nawiązanie współpracy
z lekarzami o
określonych
specjalizacjach,

-opracowanie diagnozy
medycznych potrzeb
mieszkańców,
- rozpoznanie w formie
listy dostępnych usług
medycznych,

- liczba lekarzy nowo
zatrudnionych na
umowę z NFZ o
pożądanych w Gubinie
specjalizacjach,
- liczba nowych
gabinetów lekarskich na
terenie Gubina,

2. Współpraca gminy ze środowiskiem medycznym Gubina w zakresie wymiany
informacji i koordynacji działań bieżących poprzez organizację cyklicznych
spotkań

Gmina Gubin o
statusie miejskim i
przedstawiciele
środowiska
medycznego

działania
ciągłe

środki
gminne

- 2 spotkania rocznie - ilość spotkań,

- ilość uczestników,
- poczynione ustalenia i
ich efekty;

3. Organizacja szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych

placówki
oświatowe we
współpracy z
przedstawiciela-mi
Policji, Straży
Pożarnej, NGO

działania
cykliczne

środki
gminne,

- zajęcia praktyczne
poświęcone przekazaniu
podstawowej wiedzy na
temat udzielania I
pomocy,

- organizacja kursu
pierwszej pomocy,

- organizacja konkursu z

- ilość
przeprowadzonych
działań (spotkań
szkoleniowych,
konkursów itp),

ilość uczestników.
- poniesione koszty
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zakresu wiedzy na temat
udzielania pierwszej
pomocy

Cel szczegółowy nr 3 : Budowanie świadomości ekologicznej i potrzeby ochrony
środowiska w kontekście zachowania zdrowia.

Kierunki niezbędnych działań umożliwiających osiągnięcie tego celu:

REALIZATORZY
CZAS

REALIZACJI
ŹRÓDŁO
FINANSO
-WANIA

PRZYKŁADOWE
DZIAŁANIA

OPERACYJNE

WSKAŹNIKI
REALIZACJI

1. Działania uświadamiające skierowane do konkretnych środowisk:
Placówki
oświatowe, GDK,
Biblioteka
Miejska

Działania
cykliczne w
odstępach
półrocznych

W ramach
własnych
budżetów
rocznych

Prelekcje, konkursy,
prezentacja filmów
tematycznych itp.

- ilość i rodzaj
przeprowadzonych
działań,
- ilość osób objętych
działaniami,
- poniesione koszty

Uniwersytet III
wieku, Dom
Dziennego Pobytu

Działania
cykliczne w
odstępach
półrocznych

W ramach
własnych
budżetów
rocznych

Prelekcje, prezentacja
filmów itp.

- ilość i rodzaj
przeprowadzonych
działań,
- ilość osób objętych
działaniami,
- poniesione koszty

Przewidywane efekty działań :
- rozpoznanie medycznych potrzeb mieszkańców Gubina,
- ułatwienie dostępu do specjalistycznych usług medycznych na terenie miasta,
- wzrost w społeczności zachowań zmniejszających ryzyko zachorowań.

Cel strategiczny nr 2: TRWAŁE I POPRAWNIE FUNKCJONUJĄCE
RODZINY

grupa docelowa działań : - rodziny z trudnościami w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej

- rodziny dotknięte problemem przemocy domowej i
uzależnieniem od alkoholu

Cel szczegółowy nr 1 : Promocja prawidłowo funkcjonującej rodziny.
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Kierunki niezbędnych działań umożliwiających osiągnięcie tego celu :

REALIZATORZY
CZAS

REALIZACJI
ŹRÓDŁO
FINANSO-
WANIA

PRZYKŁADOWE
DZIAŁANIA

OPERACYJNE

WSKAŹNIKI
REALIZACJI

1. Działania służące wzmacnianiu więzi rodzinnych i promocja aktywnego
spędzania czasu wolnego

- placówki
oświatowe,
NGO, GDK

- okres nauki
szkolnej,
- okres
wakacyjny i
okołoświątec
zny

-w ramach
własnych
budżetów
rocznych
- środki
pozyskane
od
sponsorów

- organizacja pikników
rodzinnych ( np. na
terenie szkoły),
warsztatów dla rodzin
itp.

- liczba
zorganizowanych
imprez,
- liczba uczestników
- poniesione koszty

MOPS -
asystenci
rodziny

- działania
ciągłe

w ramach
własnych
budżetów
rocznych

- praca z rodziną,
- organizacja
warsztatów dla rodzin,

- liczba i tematy
przeprowadzonych
warsztatów,
- liczba uczestników

2. Przeciwdziałanie problemom opiekuńczo-wychowawczym
Gmina Gubin o
statusie
miejskim

Od stycznia
2023 r

Środki
własne

- stworzenie
dodatkowego wakatu
na zatrudnienie w
MOPS Gubin asystenta
rodziny

- zatrudnienie asystenta
rodziny w MOPS Gubin
od stycznia 2023roku
-poniesione koszty

MOPS –
asystenci
rodziny i
psycholog

Działania
ciągłe

w ramach
własnych
budżetów
rocznych
i środki
gminne

- zapewnienie wsparcia
rodzinom
przeżywającym
trudności w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-
wychowawczych

- liczba rodzin
korzystających ze
wsparcia asystenta
rodziny,
- liczba osób korzystająca
ze wsparcia psychologa
zatrudnionego w MOPS,

Placówki
oświatowe

działania
ciągłe

w ramach
własnych
budżetów
rocznych

- rozwĳanie aktywnej
współpracy rodziców
ze szkołą /pedagogiem
szkolnym,
- prowadzenie spotkań,
prelekcji itp. dot.
różnych zagrożeń
społecznych
dotykających dzieci i
młodzież,

- liczba kontaktów z
pedagogiem szkolnym
przez dzieci, młodzież
szkolną i rodziców,
- liczba spotkań dot.
zagrożeń społecznych i
liczba uczestników.

Placówki
oświatowe -
pedagodzy
szkolni,

działania
ciągłe

w ramach
własnych
budżetów
rocznych

- rozwĳanie
kompetencji
rodzicielskich i
zwiększanie

- ilość
przeprowadzonych
działań ( spotkań),
- ilość osób objętych
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MOPS-asystenci
rodziny,
poradnia
psychologiczno-
pedagogiczna

świadomości rodziców
w zakresie
wychowania dzieci i
młodzieży

wsparciem

Cel szczegółowy nr 2 : Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych
dysfunkcjami i problemami społecznymi.

Kierunki niezbędnych działań umożliwiających osiągnięcie tego celu :

REALIZATORZY
CZAS

REALIZACJI
ŹRÓDŁO
FINANSO-
WANIA

PRZYKŁADOWE
DZIAŁANIA

OPERACYJNE

WSKAŹNIKI
REALIZACJI

1. Zabezpieczenie finansowe dla rodzin z dysfunkcjami.
MOPS Gubin działania

ciągłe
- środki
gminne
i pozagmin
ne

- przyznawanie
świadczeń i zasiłków
przewidzianych na
wsparcie dla rodzin,

- ilość wydanych
decyzji
- ilość osób w rodzinach
objętych wsparciem,
- wysokość kwoty
przyznanych zasiłków

Gmina Gubin o
statusie
Miejskim (UM)

działania
ciągłe

- środki
gminne
i pozagmin
ne

- przyznawanie
zasiłków szkolnych i
stypendiów socjalnych
dla uczniów,
- kontynuacja
miejskiego programu
„Rodzina 3+”

- ilość wydanych decyzji
- ilość osób w rodzinach
objętych wsparciem,
- wysokość kwoty
przyznanych zasiłków,
- ilość rodzin
korzystających z
programu

2. Realizacja kompleksowego systemu wsparcia dla rodzin z dysfunkcjami:

Gmina Gubin o
statusie
miejskim we
współpracy z
MOPS, Policją,
Zespołem
Interdyscyplinar
nym
ds.Przeciwdziała
nia Przemocy w
Rodzinie,
MKRPA.

działania
ciągłe

w ramach
własnych
budżetów
rocznych

- zapewnienie
bezpłatnego dostępu do
poradnictwa
specjalistycznego,
- kompleksowa pomoc
dla ofiar przemocy
domowej,
- działalność MKRPA,
- zapewnienie pomocy
w formie asystentury
rodzinie,

- ilość udzielonych porad
i przeprowadzonych
rozmów,
- wyniki działalności
Zespołu
Interdyscyplinarnego
dsPrzeciwdział.Przemocy
w Rodzinie,
- liczba korzystających z
OIK,
- wyniki działalności
MKRPA
- poniesione koszty

placówki działania w ramach - zwiększanie - ilość i rodzaj
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oświatowe,
placówki
wsparcia,
policja, NGO,
MOPS,

ciągłe własnych
budżetów
rocznych

świadomości
społecznej na temat
dysfunkcji panujących
w rodzinie,
- znoszenie
szkodliwych
stereotypów na temat
osób korzystających ze
wsparcia
instytucjonalnego w
sytuacji problemów
występujących w
rodzinie

przeprowadzonych
działań

Przewidywane efekty działań:
– wzrost świadomości społecznej na temat dysfunkcji panujących w rodzinie i wiedzy

o sposobach reagowania na nie,
– spadek liczby rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi,
– ograniczenie skutków dysfunkcji panujących w rodzinach ( np. ograniczenie liczby

dzieci i młodzieży umieszczanych w pieczy zastępczej, powrót większej liczby
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do rodziny biologicznej),

– ograniczenie skali występowania dysfunkcji w rodzinie w społeczności miasta.

Cel strategiczny nr 3 : SKUTECZNE PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU
WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO

grupa docelowa: - osoby bezrobotne i z problemem ubóstwa
- osoby starsze i niepełnosprawne

- osoby bezdomne
- osoby w kryzysie psychologicznym

Cel szczegółowy nr 1 : Zabezpieczenie finansowe i socjalne osób i rodzin, których
dotyka problem ubóstwa

Kierunki niezbędnych działań umożliwiających osiągnięcie celu :

REALIZATORZY
CZAS

REALIZACJ
I

ŹRÓDŁO
FINANSO-
WANIA

PRZYKŁADOWE
DZIAŁANIA

OPERACYJNE

WSKAŹNIKI
REALIZACJI

1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom wymagającym wsparcia
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Gmina Gubin o
statusie
miejskim

działania
ciągłe

- środki
własne,
- środki
zewnętrzne

- udzielanie pomocy
finansowej w formie
dodatków i zasiłków
( np. mieszkaniowych,
energetycznych itp)

- ilość środowisk,
którym przyznano
określone dodatki i
wsparcie w innych
formach,
- poniesione koszty
- liczba dzieci
skierowanych na
bezpłatny wypoczynek
( wakacje, ferie)

MOPS w
Gubinie

działania
ciągłe

w ramach
własnego
budżetu
rocznego,
- środki
zewnętrzne

- realizowanie
programów i
wypełnianie
ustawowych zadań na
rzecz osób zagrożonych
i dotkniętych ubóstwem
- zabezpieczenie potrzeb
bytowych dzieci z
rodzin wymagających
wsparcia

- liczba środowisk,
którym udzielono
wsparcia finansowego,
- wysokość wydatków
przeznaczonych na
udzielenie wsparcia,
- liczba wydanych
skierowań na POPŻ,

- NGO
działające na
rzecz ubogich,
- NGO we
współpracy z
MOPS

działania
cykliczne w
okresach
okołoświąte
cznych

- w ramach
własnego
budżetu
rocznego,
- środki
zewnętrzne

- zbiórki żywności i art.
pierwszej potrzeby,
- dystrybucja
zgromadzonych
artykułów wśród osób
potrzebujących,

- ilość
przeprowadzonych akcji,
- ilość środowisk
objętych wsparciem

2. Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia :

Gmina Gubin o
statusie
miejskim

działania
ciągłe

w ramach
własnego
budżetu
rocznego,
- środki
zewnętrzne

- pozyskiwanie
środków finansowych
z funduszy
zewnętrznych na
tworzenie nowych
miejsc pracy, np. z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
- pozyskiwanie
inwestorów
zewnętrznych
tworzących nowe
miejsca pracy

- liczba złożonych
wniosków,
- wysokość
uzyskanych dotacji,
- liczba nowych
podmiotów
gospodarczych
dających miejsca pracy
dla gubinian,
- ilość utworzonych
miejsc pracy,

Gmina Gubin o
statusie
miejskim we

działania
ciągłe

w ramach
własnego
budżetu

- kierowanie
bezrobotnych w
ramach prac

- liczba osób
skierowanych do prac
społecznie
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współdziałaniu z
PUP Filia w
Gubinie oraz
PUM w Gubinie

rocznego,
- środki
zewnętrzne

interwencyjnych i
społecznie
użytecznych do prac
przy realizowaniu
zadań gminy ( np.
utrzymanie czystości,
dbanie o zieleń
miejską itp.),
- tworzenie miejsc
odbywania stażu,

użytecznych i
interwencyjnych,
- liczba utworzonych
miejsc stażu
zawodowego

PUP Filia w
Gubinie we
współpracy z
MOPS Gubin

działania
ciągłe

w ramach
własnego
budżetu
rocznego,
- środki
zewnętrzne

- upowszechnianie
informacji o ofertach
pracy,
- upowszechnianie
informacji o kursach
zawodowych i
usługach poradnictwa
zawodowego,

- ilość organizowanych
kursów zawodowych,
- ilość uczestników,
- ilość bezrobotnych
zaktywizowanych
zawodowo
- poniesione koszty

Gmina Gubin o
statusie
miejskim Żłobek
Miejski

działania
ciągłe

-w ramach
własnego
budżetu
rocznego,
- środki
zewnętrzne

- zwiększenie
dostępności oddziałów
żłobkowych w celu
umożliwienia podjęcia
pracy przez samotne
matki

- ilość nowych
oddziałów / miejsc w
Żłobku Miejskim,
- ilość zatrudnionych
opiekunów dzieci,

3 . Przeciwdziałanie zjawisku bezdomności :
Gmina Gubin o
statusie
miejskim

działania
ciągłe

- w ramach
własnego
budżetu
rocznego,
- środki
zewnętrzne

- pozyskiwanie
nowych lokali na
mieszkania socjalne,
komunalne,
- przyznawanie
zasiłków
mieszkaniowych,
energetycznych
rodzinom w kryzysie
finansowym

- ilość pozyskanych
lokali socjalnych i
komunalnych,
- ilość przyznanych
zasiłków na
utrzymanie lokalu
mieszkalnego,
- kwoty przeznaczone
na realizację
powyższych zadań,

Gmina Gubin o
statusie
miejskim,
Komisja
Mieszkaniowa
UM Gubin

działania
ciągłe

w ramach
własnego
budżetu
rocznego,
- środki
zewnętrzne

- rozpoznawanie
środowisk zagrożonych
bezdomnością i jej
zapobieganie poprzez
przyznawanie lokalu
mieszkalnego

- ilość umów na lokal
socjalny,
- ilość umów na lokal
komunalny,

Policja, MOPS,
Noclegownia

działania
cykliczne

w ramach
własnego
budżetu
rocznego,

- współpraca w
zakresie rozpoznania
skali zjawiska
bezdomności

- ustalenie liczby
bezdomnych i miejsc ich
przebywania,
- informowanie i



79

kierowanie bezdomnych
do Noclegowni przy ul.
Gdańskiej 17,

4. Przeciwdziałanie zjawisku „dziedziczenia biedy”
MOPS Gubin –
pracownicy
socjalni,
asystenci
rodziny

działania
ciągłe

w ramach
własnego
budżetu
rocznego,

- praca socjalna
pracowników
socjalnych,
- praca z rodziną
asystentów rodziny

- ilość środowisk
objętych pracą socjalną
ukierunkowaną na
usamodzielnienie i
nabycie kompetencji w
zakresie zabezpieczenia
bytu rodziny,
- liczba założonych
kontraktów socjalnych
ukierunkowanych j.w.,
- liczba rodzin
współpracujących z
asystentem rodziny

Placówki
oświatowe,
punkty wsparcia
społecznego,
NGO, GDK

działania
cykliczne

w ramach
własnego
budżetu
rocznego,
- środki
zewnętrzne

- zajęcia edukacyjne
uświadamiające
istnienie problemu i
sposobów radzenia
sobie ze zjawiskiem,
- zajęcia wspierające
kreatywność,
umiejętności i rozwój
społeczny młodzieży

- liczba
przeprowadzonych
zajęć,
- liczba uczestników
zajęć,

Cel szczegółowy nr 2 : Aktywizacja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych

Kierunki niezbędnych działań umożliwiających osiągnięcie celu :

REALIZATORZY
CZAS

REALIZA-
CJI

ŹRÓDŁO
FINANSO-
WANIA

PRZYKŁADOWE
DZIAŁANIA

OPERACYJNE

WSKAŹNIKI
REALIZACJI

1. Zabezpieczenie finansowe i rzeczowe osób starszych i niepełnosprawnych:

Gmina Gubin o
statusie
miejskim,MOPS
we współpracy
z PCPR w
Krośnie Odrz.

działania
ciągłe

-w ramach
własnego
budżetu
rocznego,
- środki
zewnętrzne

- udzielanie pomocy
finansowej i
rzeczowej osobom
starszym
niepełnosprawnym,

- ilość i rodzaj
przyznanej pomocy,
- kwota przyznana na
realizację zadania,

PUP Filia w
Gubinie

działania
ciągłe

-w ramach
własnego
budżetu
rocznego,

- aktywizacja
zawodowa osób
starszych i z
niepełnosprawnościam
i

- ilość osób z
niepełnosprawnościam
i skierowanych do
podjęcia pracy,
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Gmina Gubin o
statusie
miejskim

działania
ciągłe

- środki
własne,
- środki
zewnętrzne

- redukcja barier
architektonicznych w
miejscach
użyteczności
publicznej

- liczba
zredukowanych barier
- środki przeznaczone
na działania

NGO, GDK, działania
ciągłe

-środki
własne,
- środki
zewnętrzne

- integracja środowiska
os.niepełnosprawnych
i ich rodzin poprzez
wspieranie działań
samopomocowych,
rozwoju zainteresowań,
wsparcie
psychologiczne itp

- liczba podjętych
inicjatyw,
- liczba uczestników
inicjatyw,
- poniesione koszty,

Cel szczegółowy nr 3 : Organizacja czasu wolnego osób starszych

Kierunki niezbędnych działań umożliwiających osiągnięcie tego celu :

REALIZATORZY
CZAS

REALIZACJI
ŹRÓDŁO
FINANSO
WANIA

PRZYKŁADOWE
DZIAŁANIA

OPERACYJNE

WSKAŹNIKI
REALIZACJI

1. Tworzenie, propagowanie i wspieranie działalności placówek wsparcia dla
seniorów

Gmina Gubin
o statusie
miejskim, MOPS

Działania
ciągłe

-w
ramach
własnego
budżetu
rocznego

- prowadzenie Domu
Dziennego Pobytu dla
seniorów,
- udzielanie wsparcia
organizacjom NGO
skupiającym seniorów,

- liczba pracowników
zatrudnionych w DDP,
- wysokość
zabezpieczenia
finansowego
przeznaczonego na
działalność DDP,
- liczba i rodzaj
oferowanych zajęć,
- liczba uczestników

MOPS Gubin działania
ciągłe

w ramach
własnego
budżetu
rocznego

- wsparcie dla seniorów
poprzez udzielanie
pomocy w zakresie
obowiązujących
przepisów
- rozpropagowanie
działalności DDP wśród
klientów MOPS

- liczba seniorów
objętych różnym
rodzajem wsparcia,
- wysokość środków
przeznaczonych na
wsparcie dla
seniorów,
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- wspieranie i nadzór nad
działalnością DDP

3. Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze

GDK, MOS,
NGO,
Dom Dziennego
Pobytu,
Biblioteka
Publiczna

działania
ciągłe

- w
ramach
własnych
budżetów
rocznych,
- pozyski-
wanie śr.
zewn. ( z
patronatu,
unijnych)

- organizowanie cyklicznych
imprez, spotkań
integracyjnych, zajęć
sportowych dla seniorów,
wycieczek itp.
- usytuowanie sprzętów do
siłowni w plenerze w
gubińskich parkach

- liczba zajęć,
- liczba uczestników
- liczba usytuowanych
sprzętów do siłowni w
plenerze,
- wysokość
pozyskanych śr.zewn.,
- poniesione koszty
działań

Cel szczegółowy nr 4 : Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób w kryzysie
psychologicznym

Kierunki niezbędnych działań umożliwiających osiągnięcie tego celu :

REALIZATORZY
CZAS

REALIZACJI
ŹRÓDŁO
FINANSO
WANIA

PRZYKŁADOWE
DZIAŁANIA

OPERACYJNE

WSKAŹNIKI
REALIZACJI

1. Walka ze stygmatyzacją osób doznających kryzysu psychologicznego:

Placówki oświaty,
Biblioteka Miejska,
GDK, placówki i
organizacje
skupiające
seniorów,

Działania
cykliczne
o wybranej
częstotliwoś
ci

Wramach
własnych
budżetów
rocznych

- podnoszenie świadomości
na temat przyczyn i
częstotliwości
występowania kryzysów
psychologicznych oraz
możliwościach pomocy

- ilość i rodzaj
przeprowadzonych
działań,
- poniesione koszty

2. Zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia przez osoby w kryzysie psychologicznym:
Gmina Gubin o Od roku - środki
statusie miejskim 2023 gminne i

pozagmin
ne

- zabezpieczenie możliwości
kontaktu uczniów z
psychologiem/
psychoterapeutą w każdej z
gubińskich szkół,
- utworzenie na terenie
Gubina placówki oferującej
pomoc psychologiczną i
psychoterapeutyczną

- ilość zatrudnionych
psychologów/psychot
erapeutów
- ilość osób, które
skorzystały z pomocy,
- ilość zapewnionych
oraz
przeprowadzonych
wizyt,
- poniesione koszty

Prognoza zmian w zakresie realizacji wymienionego celu :
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– zabezpieczenie finansowe osób i rodzin, które dotyka problem ubóstwa, w tym osób
starszych i niepełnosprawnych,

– aktywizacja zawodowa bezrobotnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych,
– podniesienie komfortu funkcjonowania w środowisku osobom zagrożonym

wykluczeniem społecznym,
– ograniczenie zjawiska „dziedziczenia biedy”,
– zwiększenie liczby osób korzystających ze wsparcia psychologicznego będących

w takiej potrzebie

Cel strategiczny nr 4 : ŁATWO DOSTEPNA, ATRAKCYJNA I KOMPLEKSOWA
OFERTA ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO,
SZCZEGÓLNIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

grupa docelowa działań: - dzieci i młodzież szkolna
- mieszkańcy Gubina

Cel szczegółowy nr 1 : Zapewnienie miejsc opieki dla dzieci i młodzieży szkolnej

Kierunki niezbędnych działań umożliwiających osiągnięcie celu :

REALIZATORZY
CZAS

REALIZACJ
I

ŹRÓDŁO
FINANSO-
WANIA

PRZYKŁADOWE
DZIAŁANIA

OPERACYJNE

WSKAŹNIKI
REALIZACJI

1. Realizacja opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym
Gmina Gubin
o statusie
miejskim

działania
ciągłe

- w ramach
własnego
budżetu
rocznego,
- środki
zewnętrzne

- monitorowanie
zapotrzebowania na opiekę
żłobkową i przedszkolną,
- pozyskanie środków na
zwiększenie ilości miejsc w
żłobku miejskim i
przedszkolach,
- dostosowanie lokalizacji
placówek do ilości
utworzonych miejsc dla
dzieci,

- ilość
utworzonych
miejsc dla dzieci
w żłobku
miejskim i
przedszkolach,
- ilość nowo
zatrudnionych
opiekunów,
- ilość miejsc
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- stwarzanie korzystnych
warunków dla tworzenia
miejsc opieki nad dziećmi w
ramach prywatnej działalności
gospodarczej

opieki nad
dziećmi na
terenie Gubina,

2. Zapewnienie opieki i rozrywki dla dzieci w wieku szkolnym
Gmina Gubin
o statusie
miejskim

działania
ciągłe

- w ramach
własnego
budżetu
rocznego,
- środki
zewnętrzne

- kontynuowanie działalności
Świetlicy Opiekuńczo-
wychowawczej,

- ilość dzieci
korzystających z
zajęć w Świetlicy,
- środki finansowe
przeznaczone na
funkcjonowanie
Świetlicy

placówki
oświatowe, GDK,
NGO,
kluby sportowe,
Biblioteka
Publiczna

działania
ciągłe

- w ramach
własnego
budżetu
rocznego,
- środki
zewnętrzne

- pozyskiwanie patronów na
organizację zajęć
pozalekcyjnych,
- wzmożenie kreatywności w
rodzaju i formach
proponowanych zajęć i
aktywności,
- utrzymanie dotychczas
organizowanych imprez
cyklicznych i jednorazowych,
- stworzenie wspólnego
„Kalendarza imprez”
- upowszechnianie informacji
o planowanych zajęciach i
imprezach w formach
plakatów w szkołach i w
przestrzeni publicznej, on-line
itp.

- ilość i rodzaj
proponowanych
zajęć,
- ilość uczestników,
- poniesione koszty

3. Działalność ukierunkowana na utrzymanie i rozwój infrastruktury służącej
rekreacji i rozrywce

Gmina Gubin
o statusie
miejskim, PUM,
NGO,

działania
ciągłe

- środki
gminne,
- środki
pozagminne

- działania skierowane na
pozyskanie środków
pozagminnych oraz i funduszy
europejskich dla samorządów,
- poprawienie wizualnej
strony miasta (prace
naprawcze i porządkowe
parków, skwerów, deptaków,
placów zabaw i obiektów
sportowych),
- organizowanie imprez
kulturalnych i rozrywkowych
dla mieszkańców Gubina

- ilość i rodzaj
przeprowadzo-
nych działań,
- efekty
przeprowadzo-
nych działań
- wysokość
pozyskanych
środków,
-koszty poniesione,

Przewidywane efekty:
– ułatwienie korzystania ze zorganizowanych form opieki nad dziećmi,
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– poszerzenie oferty zajęć kulturalnych i rozrywkowych w Gubinie,
– poprawa wizualna i organizacyjna miejsc służących do rekreacji i rozrywki.

5. ZAKOŃCZENIE – MONITORING I EWALUACJA

Zaktualizowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Miejskiej Gubin obejmuje zasięgiem czasowym okres najbliższych 7 lat, tj. do 31
grudnia 2027roku. Zakłada ona ciągłość w realizacji wytyczonych kierunków działań.

Harmonogram wdrażania niniejszej strategii obejmuje:
Etap I - podjęcie uchwały przez Radę Miejską Gubina o przyjęciu do realizacji

zaktualizowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Miejskiej Gubin na lata 2020-2027 – termin realizacji : III kwartał 2021r.

Etap II - koordynacja realizacji działań objętych Strategią – działania ciągłe,
Etap III - monitoring Strategii - termin realizacji: pierwszy kwartał 2023 i następnie

I kwartał po upływie okresów dwuletnich,
Etap IV - końcowa ewaluacja strategii - termin realizacji: I kwartał 2028 roku.

Koordynatorem działań zmierzających do osiągnięcia wytyczonych w Strategii
celów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie zaś realizatorami
konkretnych założeń będą wszystkie podmioty, których obszar działania pokrywa się z
zakresem tematycznym (wykonaniem) założeń Strategii. W działaniach przewiduje się
współpracę pomiędzy instytucjami i placówkami oraz korelację z czynnościami
podejmowanymi przez te podmioty w ramach realizowania miejskich programów i
projektów, tj. Programu wspierania rodziny na lata 2020-2022, Miejskiego Programu
Pro�ilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021rok a także programów społecznych o zasięgu wojewódzkim i
ogólnokrajowym.
Urzeczywistnianie założeń Strategii będzie podlegało monitorowaniu poprzez
systematyczne pozyskiwanie danych cząstkowych o stanie realizacji poszczególnych
działań, wskazanych jako bezpośrednie czynniki decydujące o osiągnięciu obranych
celów strategicznych. Dane te następnie będą podlegać analizie i ocenie ilościowej i
jakościowej. Monitorowanie umożliwi aktualną ocenę wykonywania programów,
osiągania celów i realizacji zadań, prognozowaniemożliwych zmiankierunków działań
oraz podjęcie czynności naprawczych w razie potrzeby. Za monitoring i
ewaluację odpowiedzialne będą podmioty wskazane w zarządzeniu Burmistrza
Gubina opowołaniu zespołu dsMonitoringu i EwaluacjiSRPS. Koordynacja działań
monitorujących i przedstawianie Radzie Miejskiej informacji w formie sprawozdań z
monitoringu będą wykonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie.
Sprawozdania takie będą opracowywane do końca I kwartału kolejnego roku w
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okresach dwuletnich, aż do końcowej ewaluacji,która kumulatywnie obejmie całość
założonych wskaźników i ram �inansowych.
Wyznacznikiem realizacji celów strategicznych będzie również ocena stopnia
zadowolenia mieszkańców Gubina z jakości życia w mieście, zbadana przy pomocy
powtórzonej anonimowej ankiety skierowanej do mieszkańców Gubina, z prośbą o
ocenę poziomu zabezpieczenia poszczególnych obszarów życia publicznego.
Prezentacja realizacji celów odbędzie się w formie opisowej oraz tabeli w kształcie
przedstawionym poniżej:
Tabela nr 28 - Wskaźniki realizacji założonych działań operacyjnych.

Cel
strategiczny

Biorący udział w
realizacji celu

Liczba i rodzaj
przeprowadzonych

działania

Liczba
uczestników

działań

Wysokość kwoty
przeznaczonej na

realizację

Cel nr 1.
cel nr 2. itd

Ewaluacja - w ramach końcowej ewaluacji Strategii zostanie przygotowany raport
zawierający dane liczbowe obrazujące stopień osiągnięcia wyznaczonych celów a
także całościowe podsumowanie działań i informację o stopniu wykorzystania
przeznaczonych na nie środków �inansowych. Stopień realizacji założeń Strategii
będzie oceniany poprzez porównanie wskaźników zgromadzonych do jej opracowania
ze wskaźnikami uzyskanymi po jej zakończeniu. Będą to:

– struktura demogra�iczna mieszkańców Gubina,
– saldo migracji,
– liczba środowisk i osób korzystających z pomocy społecznej, porównanie form

pomocy i przyczyn jej przyznawania,
– liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych w mieście,
– liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych i ich struktura,
– stopień zadowolenia mieszkańców Gubina, zmierzony w sposób opisany

powyżej.
Końcowa ewaluacja Strategii ma służyć samorządowi gminy Gubin o statusie miejskim
do oceny bieżącej sytuacji i efektów poczynionych działań, będzie też pomocnym
narzędziem w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących kształtu polityki
społecznej miasta na kolejne lata.

Opracowała i wykonała:
Agnieszka Z�uk – zastępca Kierownika

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gubinie
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Tabela nr 17 - Liczba punktów sprzedaży alkoholu w Gubinie .................................................................41
Tabela nr 18 - Zestawienie przychodów i wydatków związanych z alkoholem w

gminie Gubin o statusiemiejskim ........................................................................................................................................................42
Tabela nr 19 - Liczba i udział procentowy seniorów w społeczności Gubina ….......................42
Tabela nr 20 - Orzeczenia wydane przez MZON Zielona Góra na powiat
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Tabela nr 8 - Liczba niektórych chorób nowo rozpoznanych u pacjentów ......................................12
Tabela nr 9 - Struktura klientów MOPS wg wybranych kryteriów ..................................................................16
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