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Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Państwu Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Łaziska Górne na lata 2012 – 2022, która stanowi spójny program działań
ukierunkowanych na poprawę jakości życia oraz porządkowanie sfery społecznej naszego miasta
w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.
W

prezentowanym

dokumencie

nakreślono

cele

horyzontalne,

sformułowano

najważniejsze cele bieżące i zaproponowano strategie działań, które należy zainicjować, aby
poprawić warunki życia mieszkańców i rozwiązać problemy, które są najboleśniej przez nich
odczuwane. Konsekwentne realizowanie postanowień zawartych w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych powinno doprowadzić do przekształcenia naszego miasta w prężną,
zintegrowaną wewnętrznie społeczność, której wszechstronnie wykształceni mieszkańcy,
świadomi swego uczestnictwa we wspólnocie samorządowej, aktywni zawodowo i społecznie,
mają równy dostęp do edukacji, zdrowia i kultury i w pełni realizują swoje zamierzenia życiowe.
Rozwiązanie najważniejszych problemów społecznych mieszkańców i zapewnienie godnego
poziomu życia społeczności lokalnej jest głównym założeniem Strategii.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łaziska Górne powstała w wyniku
zaangażowania wielu podmiotów i osób. W skład zespołu pracującego nad definiowaniem Strategii
weszli przedstawiciele samorządu gminy, organizacji pozarządowych oraz liderzy społeczni, będący
przedstawicielami różnych środowisk miasta. Zakres i treść diagnozy dotyczącej oceny sytuacji
społecznej oraz prace warsztatowe były zaprojektowane i przeprowadzone przez moderatorów
pracujących w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przy udziale ekspertów z Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Katowicach.
Zaproponowana metoda partycypacyjna pozwoliła na zbudowanie strategii uwzględniającej
potrzeby i problemy całej społeczności. Wypracowany kompromis w zakresie kierunków działania
zakłada dążenie do osiągnięcia celów horyzontalnych związanych z rozwojem kapitału
społecznego, rozwoju usług publicznych i społecznych, a także odzyskaniem dla społeczeństwa
grup zagrożonych wykluczeniem. Takie ujęcie pozwala założyć, że sformułowane w Strategii cele
zostaną w najbliższym czasie osiągnięte i tym samym dokona się poprawa jakości życia, co pozwoli
nie tylko na ograniczenie aktualnie występujących problemów, ale także na tworzenie warunków
harmonijnego rozwoju dla wszystkich mieszkańców Łazisk Górnych.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta Łaziska Górne Aleksander Wyra
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Wprowadzenie
Polityka społeczna w Polsce ulega intensywnym przeobrażeniom, tak pod względem
zadaniowym jak i instytucjonalnym. Oparta jest na określonych zasadach, normach i wartościach.
Cele polityki społecznej wiążą się z kształtowaniem warunków życia ludności oraz stosunków
międzyludzkich, a także ogólnych warunków rozwoju, harmonizowaniem i godzeniem rozbieżnych
interesów różnych grup społecznych oraz tworzeniem warunków dla pokoju społecznego między
kapitałem a pracą. Z wartości wynikają zarówno cele polityki społecznej, jak i zasady. Źródła,
z których czerpie wartości polityka społeczna, są bardzo różnorodne. Są to m.in. ideologie,
doktryny społeczne i gospodarcze, społeczne oczekiwania wyrażane za pośrednictwem różnych
kanałów społecznej komunikacji, normy zwyczajowe, poglądy osób znaczących w społeczeństwie.
W polityce społecznej, odwołującej się do wartości cenionych przez społeczeństwo, ważny jest
podział na wartości odczuwane i uznawane. Wartości odczuwane wiążą się głównie ze sferą
emocjonalną, zaś uznawane opierają się na przekonaniach, że pewne cechy powinny być
odczuwane jako wartość. Zasady to ogólne doktryny i normy działania, którymi powinny kierować
się podmioty polityki społecznej w realizacji podstawowego celu, jakim jest zaspokajanie potrzeb.
Niektóre zasady polityki społecznej są tożsame z wartościami. Zasady, które są najczęściej
artykułowane bądź realizowane w polityce społecznej, a które stają się podstawowymi
fundamentami budowania społeczności lokalnej, wolnej od zagrożeń i problemów społecznych, to:
–

wyrównywanie szans i podnoszenie jakości życia,

–

wsparcie dla istniejących inicjatyw prospołecznych,

–

tworzenie nowych inicjatyw prospołecznych wspierających integrację społeczną,

–

tworzenie działań o szerokim zasięgu,

–

tworzenie działań o długotrwałych efektach,

–

działania profilaktyczne.

Z wymienionych powyżej zasad wynikają podstawowe cele, które powinny kształtować politykę
społeczną w danym środowisku lokalnym. Działanie lokalne, wspierane inicjatywami oddolnymi
jest cenne, tym bardziej, że w Polsce, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i procentowych,
przeznaczamy mniej środków na działania z zakresu polityki społecznej niż w rozwiniętych krajach
UE.
Zrównoważony rozwój nie jest możliwy, jeżeli w społeczności lokalnej nie zostaną w sposób
kompleksowy zidentyfikowane i rozwiązane problemy społeczne. Z tych względów niezbędne
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wydaje się dla społeczności lokalnej stworzenie strategii uwzględniającej tak cele rozwojowe,
jak i rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących mieszkańców.
Kluczowym zakresem praktycznym polityki społecznej w wymiarze lokalnym jest pomoc
społeczna. Realizowane przezeń usługi i formy wsparcia są skierowane na zbiorowe zaspokajanie
społecznie uznanych potrzeb1. Pod względem zadaniowym pomoc społeczna ma holistyczny
wymiar. Przy jej udzielaniu uwzględnia się otoczenie społeczne osoby objętej pomocą i grupy
odniesienia (rodzinę, znajomych, środowisko społeczne związane z miejscem zamieszkania itp.).
Ustawodawca, w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku, zobligował
władze lokalne do przygotowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych2.
W założeniach uczestnikami tego procesu powinni być przedstawiciele: administracji
samorządowej, organizacji społecznych oraz bezpośredni beneficjenci. Partycypacyjny model
budowania

strategii

jest

gwarantem

zaangażowania

społeczności

lokalnej

w

proces

identyfikowania i zapisywania priorytetów oraz ich późniejszą realizację oraz decyduje również
o efektywności jej realizacji. Strategia rozwiązywania problemów społecznych, jako przewodnik,
czy też wskazówka działania, oparta na zadeklarowanych wartościach i zasadach, określa i wyjaśnia
misję, dookreśla możliwości i cele przedsięwzięć organizacyjnych, wymusza odpowiednie
zachowania, nakreślając przydział odpowiedzialności i towarzyszącą temu delegację kompetencji
na wszystkie poziomy organizacyjne. Strategia rozwiązywania problemów społecznych powinna
wynikać z respektowania następujących zasad:
1. Zasada samopomocy – przejawia się w istnieniu i rozwoju pomocy wzajemnej ludzi
zmagających się z podobnymi problemami życiowymi oraz pomocy silniejszych dla
słabszych; zazwyczaj w ramach niewielkich nieformalnych grup.
2. Zasada przezorności – oznacza, że bezpieczeństwo socjalne jednostki nie może być tylko
efektem

świadczeń

ze

strony

społeczeństwa,

ale

wynikać

powinno

także

z odpowiedzialności człowieka za przyszłość własną i rodziny.
3. Zasada solidarności społecznej – najczęściej rozumiana jako przenoszenie konsekwencji,
niekiedy utożsamiana z solidaryzmem społecznym, oznaczającym wyższość wspólnych
interesów członków społeczeństwa nad interesami poszczególnych klas lub warstw.

1

L. Dziewięcka-Bokun: O sposobach rozumienia polityki społecznej, [w:] Uwarunkowania współczesnej polityki
społecznej, pod red. B. Ponikowskiego i J Zarzecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002,
s. 68.
2
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz. U. z 2009r., nr 175, poz. 1362.
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4. Zasada pomocniczości – oznacza przyjęcie określonego porządku, w jakim różne instytucje
społeczne dostarczają jednostce wsparcia, gdy samodzielnie nie jest w stanie zaspokoić
swoich potrzeb; w pierwszej kolejności pomoc powinna pochodzić od rodziny, a następnie
od społeczności lokalnej, a na końcu od państwa.
5. Zasada partycypacji – wyraża się w takiej organizacji życia społecznego, która zapewnia
ludziom możliwość współuczestniczenia w procesie podejmowania decyzji mających wpływ
na społeczności i życie zbiorowości.
6. Zasada samorządności – stanowi realizację takich wartości, jak wolność i podmiotowość
człowieka, a wyraża się w takiej organizacji życia społecznego, która jednostkom i grupom
gwarantuje prawo do aktywnego udziału w istniejących instytucjach społecznych oraz
tworzenia nowych instytucji w celu skuteczniejszego zaspokajania potrzeb i realizacji
interesów.
7. Zasada dobra wspólnego – przejawia się w takich działaniach władz publicznych, które
uwzględniają korzyści i interesy wszystkich obywateli i polegają na poszukiwaniu
kompromisów tam, gdzie interesy te są sprzeczne.
8. Zasada wielosektorowości – polega na równoczesnym funkcjonowaniu publicznych
podmiotów polityki społecznej, organizacji pozarządowych i instytucji rynkowych, które
dostarczają środków i usług służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.
Polityka społeczna Unii Europejskiej opiera swoje założenia na działaniach związanych
z polepszeniem warunków życia, pracy i kształcenia, zapewnieniem powszechności prawa
do zatrudnienia i wykształcenia, a wreszcie stworzeniem systemu zabezpieczenia społecznego.
Z uwagi na funkcjonowanie naszego kraju w tej strukturze społeczno-gospodarczej jest rzeczą
oczywistą i zrozumiałą, że właśnie te wartości i zasady stanowią fundament budowy dokumentu
wskazującego lokalne problemy społeczne i metody ich rozwiązywania, stąd też i obecna potrzeba
określenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Łaziska Górne.
Oddziaływanie skutków podejmowanych działań sprzyja rozwojowi społecznemu oraz
zmniejszeniu lub likwidacji istniejących problemów. Takie założenie jest urzeczywistnieniem
fundamentalnej zasady związanej z istotą samorządu terytorialnego – zasadą subsydiarności.
Proponowana w niniejszym opracowaniu metodologia opracowywania uspołecznionej
strategii rozwiązywania problemów z użyciem instrumentów partycypacji społecznej odwołuje się
do zasady pomocniczości po to, by przełamać szablon podziału na zarządzających i decydujących
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o sprawach społecznych przedstawicieli władz oraz mieszkańców jako adresatów podejmowanych
rozwiązań w obszarze lokalnej polityki społecznej.
Opracowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych spełnia wymagania
w zakresie:
•

odpowiedzi na konkretne wyzwania i potrzeby społeczności (na podstawie rzetelnej
diagnozy społecznej),

•

opiera się na modelu partycypacji społecznej,

•

koresponduje z dokumentami strategicznymi na poziomie powiatu, województwa, kraju,

•

jest komplementarna w stosunku do pozostałych dokumentów gminy o znaczeniu
strategicznym,

•

wpisuje się w aktywny model polityki społecznej,

•

zakłada budowanie szerokiego partnerstwa lokalnego.
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Zgodność celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Łaziskach Górnych do roku 2020 z wybranymi dokumentami
i politykami UE

1. Dokumenty Unii Europejskiej
Zadaniem Unii Europejskiej jest dążenie do ścisłej współpracy między członkami Wspólnoty
w dziedzinie zagadnień społecznych, m.in. zatrudnienia, prawa pracy i warunków pracy,
kształcenia i doskonalenia zawodowego, ubezpieczeń społecznych, ochrony przed wypadkami oraz
chorobami zawodowymi, higieny pracy, prawa zrzeszania się oraz zawierania umów zbiorowych
między pracodawcami a pracownikami.
Priorytety Unii Europejskiej, określane w strategii Europa 2020, wiązane są z rozwojem:
inteligentnym, zrównoważonym, sprzyjającym jednocześnie włączeniu społecznemu (inkluzji),
który łączony jest z odpowiedzialnym zarządzaniem gospodarką. Rozwój sprzyjający włączeniu
społecznemu oznacza tutaj:
− podniesienie stopy zatrudnienia w Europie – czyli więcej lepszych miejsc pracy, zwłaszcza
dla kobiet, młodych ludzi i pracowników starszych wiekiem,
− pomaganie młodym ludziom w przewidywaniu zmian i radzeniu sobie z nimi dzięki
inwestycjom w podnoszenie kwalifikacji i szkolenia,
− modernizację rynków pracy i systemów opieki społecznej,
− zagwarantowanie, że cała Unia Europejska odniesie korzyści z wzrostu.
Unia Europejska planuje wsparcie rozwoju sprzyjającego inkluzji społecznej za pomocą
dwóch inicjatyw przewodnich:
1.

Programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, obejmującego wspieranie osób
prywatnych w zdobywaniu nowych kwalifikacji, dostosowywaniu się do stale ewoluującego
rynku pracy i pomyślnego przechodzenia na inną ścieżkę kariery oraz jednoczesną
modernizację rynków pracy po to, by podnieść poziom zatrudnienia, zmniejszyć stopę
bezrobocia, zwiększyć wydajność pracowników i zapewnić trwałość europejskich modeli
społecznych.

2.

Europejskiego programu walki z ubóstwem, mającego na celu zapewnienie spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zagwarantowanie przestrzegania praw
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podstawowych osób ubogich i wykluczonych społecznie, zapewnienie im godnych warunków
oraz umożliwienie aktywnego udziału w życiu społeczeństwa, zmobilizowanie sił,
aby wspomóc integrację takich osób ze społecznościami, w których żyją, a także ułatwić
im zdobycie kwalifikacji i znalezienie pracy oraz uzyskanie dostępu do świadczeń społecznych.
Unijny cel służący zapewnieniu rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu przewiduje:
1. podwyższenie wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lat do 75%
do 2020 roku, poprzez wprowadzenie większej liczby osób na rynek pracy, zwłaszcza kobiet,
młodzieży, osób starszych, pracowników niskowykwalifikowanych i legalnych imigrantów,
2. zapewnienie lepszego poziomu wykształcenia – zwłaszcza:
− zredukowanie odsetka młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę do poziomu
poniżej 10%,
− dążenie do tego, by co najmniej 40% osób w wieku 30–34 lat miało wykształcenie wyższe
(lub równoważne),
3. zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej
20 mln.
Unia Europejska, stojąc wobec kryzysu finansowego, aby zrealizować założenia strategii
Europa 2020, potrzebuje:
− otoczenia regulacyjnego, które zapewni skuteczność i bezpieczeństwo na rynkach
finansowych,
− innowacyjnych instrumentów do finansowania niezbędnych inwestycji – w tym partnerstw
publiczno-prywatnych.
Komisja Europejska włączyła te priorytety długofalowego rozwoju do propozycji
dotyczących wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014–2020.
Obecnie ponad jedna trzecia środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczana jest na
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności.
Fundusze te pozwalają ukierunkować inwestycje, tak by były one wydajne, a także by przyczyniały
się do inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Europejski Fundusz Społeczny ukierunkowany jest na zwiększenie możliwości zatrudnienia,
wspieranie edukacji i kształcenia ustawicznego oraz zwiększenie integracji społecznej. Jego cele
skierowane są na zwalczanie ubóstwa i rozwój instytucjonalny administracji publicznej. W nowej
perspektywie finansowej, rola EFS ma zostać wzmocniona. Państwa członkowskie będą musiały
skoncentrować się na ograniczonej liczbie celów i priorytetów EFS, zgodnie ze strategią Europa
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2020, w celu zwiększenia oddziaływania i osiągnięcia zakładanych wskaźników. Ponadto 20%
środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie przeznaczone na działania z zakresu
integracji społecznej. W perspektywie finansowej 2014-2020 roku nacisk kładziony będzie
na zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży, promowanie aktywnego i zdrowego starzenia się
oraz wspieranie najmniej uprzywilejowanych grup i społeczności marginalizowanych. Kluczowe
znaczenie odgrywać ma wsparcie innowacji społecznych, tj. badań i nowych rozwiązań w sferze
społecznej. Europejski Fundusz Społeczny zakłada udział partnerów społecznych (w szczególności
organizacji pozarządowych) w realizację celów strategii Europa 2020.

2. Dokumenty krajowe
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Łaziska Górne z horyzontem
czasowym do 2020 roku jest spójna z następującymi dokumentami krajowymi:
− Krajowym Programem Reform – EUROPA 2020,
− Strategią Polityki Społecznej na lata 2007-2013,
− Strategią Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007-2013,
− Strategią Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013,
− Strategią Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012,
− Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013,
− Narodową Strategią Rozwoju Kultury na lata 2004-2013,
− Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006-2016,
− Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013.
W zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007-2013) zbieżność Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Łaziska Górne wiąże się z następującymi priorytetami
regionalnymi:
− Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Cele:
1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy.
2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych.
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3. Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób
bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich).
4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych.
− Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Cele:
1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej.
− Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Cele:
1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej.
2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.
− Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Cele:
1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami
wiejskimi i miejskimi.
2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarach
wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego).
3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.
4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli na obszarach
wiejskich.

3. Dokumenty o zasięgu regionalnym
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Łaziska Górne z horyzontem
czasowym do 2020 roku koresponduje także z programami o zasięgu regionalnym:
− Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2006-2020,
− Strategią Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020,
− Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim
na lata 2011 – 2015,
− Programem przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 – 2016,
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− Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Śląskim na lata 20092013,
− Programem

Operacyjnym

na

lata

2008-2013

–

Warunki

i

jakość

życia

dzieci

i młodzieży w województwie śląskim – szanse i zagrożenia.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Łaziska Górne z horyzontem
czasowym do 2020 roku jest spójna ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata
2006-2020 w następujących zagadnieniach:
Cel główny: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców województwa śląskiego
Priorytety:
1. Wzmocnienie polityki prorodzinnej;
2. Wyrównywanie szans wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży;
3. Wspieranie osób starszych w pełnieniu ról społecznych;
4. Wzmacnianie równych szans osób niepełnosprawnych;
5. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;
6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
7. Wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego.

4. Dokumenty o zasięgu miejskim
W gminie funkcjonuje Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łaziska Górne na lata
2007-2015, która wskazuje następujące cele i kierunki działań:
1. Tworzenie warunków dla rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki tworzącej
miejsca pracy:
− wzrost konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw,
− budowanie klimatu inwestycyjnego miasta,
− zwiększenie

dostępu

do

informacji

przedsiębiorców

i

inwestorów,

promocja

przedsiębiorczości,
− łagodzenie skutków bezrobocia.
2. Kształtowanie harmonii przestrzennej i użytkowej miasta:
− poprawa sytuacji mieszkaniowej poprzez stymulowanie rozwoju budownictwa oraz
prowadzenie właściwej polityki mieszkaniowej,
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− rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów
poprzemysłowych,
− wysoka dostępność komunikacyjna miasta.
3. Budowa kapitału społecznego poprzez zapewnienie potrzeby kształcenia, bezpieczeństwa,
rozwoju zainteresowań:
− zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na wszystkich poziomach edukacji,
− zaspokojenie potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców miasta,
− system pomocy społecznej chroniący potrzebujących mieszkańców gminy,
− wysokiej jakości usługi w zakresie ochrony zdrowia,
− tworzenie warunków dla rozwoju usług komercyjnych, sportu i rekreacji,
− przejrzysta, przyjazna administracja.
4. Rozwój infrastruktury technicznej zgodnie z zasadami utrzymania walorów przyrody i ochrony
środowiska naturalnego:
− uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta,
− rozwiązanie problemów gospodarki odpadami komunalnymi,
− racjonalna gospodarka energetyczna,
− ochrona przyrody oraz edukacja ekologiczna mieszkańców miasta.
5. Budowa turystycznego wizerunku miasta poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego, rozwój
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz aktywną promocję jego walorów:
− zachowanie dóbr kulturalnych,
− rozwój turystycznych funkcji miasta,
− skuteczny system promocji miasta.

13

Sprawozdanie z przebiegu prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Łaziska Górne

1. Partycypacyjny model wypracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych
Proces sformułowania strategii rozwiązywania problemów społecznych został zaplanowany
i przeprowadzony w nurcie partycypacyjnym3. Mechanizmy partycypacji obywatelskiej oparte
są o dwie przesłanki. Pierwsza z nich to wzbogacenie i uzupełnienie tradycyjnych mechanizmów
demokratycznych (demokracja przedstawicielska i deliberatywna gdzie obywatele dochodzą
do wspólnych decyzji poprzez dyskurs i debatę). Po drugie, partycypacja obywatelska to po prostu
cześć nowoczesnego zarządzania sferą publiczną, w której różnice interesów i oczekiwań nie mogą
być rozwiązywane wyłącznie przez administracyjne decyzje, ani przez mechanizmy czysto rynkowe
— powinny być raczej negocjowane i uzgadniane. Z tego punktu widzenia mechanizmy
partycypacyjne pozwalają nie tylko na uzyskanie większej społecznej akceptacji, ale także na
optymalizację podejmowanych decyzji.4
Z tego względu władze samorządowe zaprosiły do współpracy podmioty zaangażowane
i zainteresowane problematyką społeczną w wymiarze lokalnym. Do prac nad określeniem sytuacji
społecznej, a także określeniem pożądanych kierunków rozwoju społecznego zaproszono szeroką
reprezentację osób i podmiotów funkcjonujących w społeczności. W warsztatach wzięli bowiem
udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych oraz reprezentacji
środowiska

gospodarczego

i

przedstawiciele

mieszkańców.

Wykaz

uczestników

prac

warsztatowych prezentuje tabela 1.

3

D. Polakowski: Strategia rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym w oparciu o partycypację
społeczną, [w:] Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych, red. A. FrączkiewiczWronka, UE, Katowice 2010, passim.
4
D. Długosz, J.J. Wygnański: Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, maszynopis powielony,
Warszawa 2005, s . 11.
14

Tabela 1. Wykaz uczestników warsztatów
Imię

Nazwisko

Instytucja

Bernard

Bańczyk

Akcja Katolicka, Parafia pw. Matki Bożej Królowej Różańca Św.

Hildegarda

Pietruszka

Akcja Katolicka, Parafia pw. Matki Bożej Królowej Różańca Św.

Piotr

Bańczyk

Centrum Społecznego Rozwoju

Mateusz

Eichner

Centrum Społecznego Rozwoju

Kamil

Rafa

Centrum Społecznego Rozwoju

Wojciech

Szwiec

Centrum Społecznego Rozwoju

Joanna

Pasierbek-Konieczny

Gazeta Łaziska

Jan

Gimlik

Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków

Amelia

Jadamus

Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków

Gerard

Kornas

Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków

Piotr

Afiniec

Komisariat Policji w Łaziskach Górnych

Karina

Gałeczka

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały”

Krzysztof

Janik

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały”

Wojciech

Drwięga

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych

Tadeusz

Marszolik

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych

Leszek

Wróbel

Ochotnicza Straż Pożarna

Ewa

Hołdyk

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych

Teresa

Kocima

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych

Teresa

Kołodziej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych

Michał

Pawlok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych

Ewa

Szymczyk

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych

Anna

Ścieszka – Miksik

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych

Tadeusz

Król

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

Cecylia

Jargon

Parafialny Zespół Charytatywny

Barbara

Wyrobek

Parafialny Zespół Charytatywny

Iwona

Gorgoń-Machnik

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

Anna

Karaśkiewicz

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

Jolanta

Zwyrtek

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

Barbara

Roszer

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Izabela

Ryś

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Monika

Jędrowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie
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Imię

Nazwisko

Instytucja

Grzegorz

Nycz

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie

Janina

Kiecka

Przedsiębiorstwo Usług Medycznych „PROELMED”

Halina

Pisula

Przedsiębiorstwo Usług Medycznych „PROELMED”

Jolanta

Ucka

Radna Miasta Łaziska, Sąd Rejonowy w Mikołowie

Krystyna

Czardybon

SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Łaziska

Andrzej

Drozdowski

Straż Miejska

Aleksandra

Grychtoł

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łaziskach Górnych, Zespół Inter.

Łukasz

Gałeczka

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych

Ewelina

Majewska

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych

Monika

Wieczorek-Bańka

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych

Ewa

Jendrysko

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych

Grażyna

Kapuśniak

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych

Kazimiera

Lytek

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych

Joanna

Palenta

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych

Elżbieta

Piecha

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych

Joanna

Pifczyk

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych

Bogumiła

Rejek

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych

Katarzyna

Siewier

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych

Barbara

Żogała

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych

Barbara

Kelm

Zakład Inżynierii Miejskiej UM Łaziska Górne

Antoni

Moroń

Zakład Inżynierii Miejskiej UM Łaziska Górne

Mariusz

Piwowarczyk

Zakład Inżynierii Miejskiej UM Łaziska Górne

Monika

Wojtas

ZEPO Łaziska Górne

Proces wypracowywania strategii obok działań warsztatowych objął również badania
społeczne przeprowadzone wśród mieszkańców miasta. Osoby uczestniczące w badaniach wyraziły
swoje opinie na temat postrzeganych przez nich problemów społecznych, ich nasilenia, przyczyn
i czynników utrwalających. Przedstawili także zbiór sugestii i potrzeb, które ich zdaniem nie są
zaspakajane na zadawalającym poziomie.
Kreowana w związku ze strategią aktywność społeczna jest niezwykle ważna dla
kształtowania społecznego i gospodarczego rozwoju. Stymuluje działania władz i stanowi
w pewnym sensie narzędzie ich kontroli, wzmaga partnerskie relacje między mieszkańcami
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i władzami oraz umacnia i zwiększa skalę współdziałania mieszkańców przy wypracowaniu
i wdrażaniu strategii lokalnego rozwoju. Poziom aktywności społecznej decyduje o wygenerowaniu
efektu synergii z podejmowanych działań. Jest to szczególnie istotne bowiem poziom środków
finansowych, płynących zarówno z budżetu centralnego, jak i samorządów lokalnych, na działania
w szeroko pojętym polu polityki społecznej nie jest w Polsce nadmiernie wysoki.
Zaproponowany w mieście Łaziska Górne model opracowywania uspołecznionej strategii
rozwiązywania problemów z użyciem instrumentów partycypacji społecznej odwołuje się do
zasady pomocniczości po to, by zmienić szablon podziału na zarządzających i decydujących
o sprawach społecznych przedstawicieli władz oraz mieszkańców jako adresatów podejmowanych
rozwiązań w obszarze lokalnej polityki społecznej. Włączanie mieszkańców do współdecydowania,
uruchamianie partycypacji społecznej w planowaniu rozwoju lokalnego to niezbędne warunki
powodzenia w przeprowadzaniu tej zmiany. Wymaga to także zrozumienia znaczenia integracji
społecznej i jej oddziaływania na rozwój, zwłaszcza społeczny. Włączenie mieszkańców
w przygotowanie Strategii, już na etapie diagnozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej, pozwoli
na ujawnienie problemów, które dotąd nie były znane lub niechętnie odkrywane przed
społecznością.
Partycypacyjne planowanie strategiczne sprzyja osiąganiu porozumienia w zakresie wyboru
celów w sytuacjach, gdy przy ograniczonych środkach i wielości potrzeb dochodzi do
nieporozumień. Dlatego tak ważne jest to, by Strategia była wynikiem otwartego dialogu
społecznego i solidarności w działaniu. Wśród korzyści związanych ze stosowaniem partycypacji
społecznej można wskazać:
•

faktyczne włączenie i udział mieszkańców w decydowaniu o kierunkach rozwoju społecznego,
definiowanie problemów i potrzeb społecznych umożliwia adekwatne do sytuacji realizowanie
odpowiednich programów oraz kreowanie lokalnej polityki społecznej,

•

zwiększenie zaufania mieszkańców w stosunku do władz samorządowych oraz instytucji
społecznych,

•

mieszkańcy uczestniczą w definiowaniu sytuacji społecznej, formułują propozycje działań oraz
planów, wskazują na ważne obszary deprywacji społecznych oraz sposoby rozwiązania
określonych kwestii społecznych,
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•

działania nie kończą się na samym planowaniu, lecz są kontynuowane w ramach fazy realizacji
strategii; uczestnicy procesu planowania są włączeni do działań realizacyjnych i monitorowania
wdrożenia,

•

proces partycypacji społecznej jest prowadzony w ramach ogólnej koncepcji udziału
mieszkańców w podejmowaniu decyzji przez władze, a nie jako jednorazowa akcja,

•

procesowi wspólnej pracy towarzyszy akcja promocyjna, która prezentuje sposoby wspólnej
pracy, jak i wypracowane rezultaty, propozycje; informacje docierają do ogółu mieszkańców,
nie tylko tych zaangażowanych społecznie.

Budowane w ten sposób partnerstwo staje się procesem, a nie jedynie pojedynczym aktem
działania. Ma w założeniu tworzyć długookresową wartość, ale przede wszystkim zbliżać do siebie
ludzi i jednoczyć wspólnotę. Główny cel partnerstwa to w przeważającej mierze zaktywizowanie
lokalnej społeczności po to, aby sama działała i sama starała się rozwiązywać własne problemy.
Niezwykle ważny jest aktywny udział przedstawicieli wspólnoty we wszelakich inicjatywach
zgodnie z zasadą empowerment oraz szerokich konsultacji społecznych, które wzmacniają proces
i wiarygodność działań.
2. Szczegółowy harmonogram prac
Szczegółowy harmonogram prac nad strategią obejmował:
Zadanie
Termin realizacji
Zorganizowanie konferencji promującej proces tworzenia Miejskiej
15.09.2011r.
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012 -2022
Warsztat A. Identyfikacja problemów społecznych,
Warsztat B. Diagnozowanie potrzeb społecznych,
zasobów i potencjałów
Przeprowadzenie
Warsztat C. Formułowanie założeń do dokumentu
warsztatów
programowego, określanie celów horyzontalnych
partycypacyjnych
Warsztat D. Określanie celów szczegółowych,
definiowanie źródeł finansowania oraz sposobu
zarządzania strategią.
Spotkania z zespołami problemowymi.
Przeprowadzenie diagnozy społecznej miasta Łaziska Górne na
podstawie analizy dostępnych danych statystycznych z WUS oraz analizy
dokumentacji instytucji i podmiotów społecznych funkcjonujących
na terenie miasta i powiatu.

28.09.2011r.
12.10.2011r.
26.10.2011r.

07 -08.11.2011r.

15.09.2011r. – 30.10.2011r.
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Przygotowanie ankiety do badań ilościowych, nadzór nad procesem
realizacji
Realizacja procesu badawczego w terenie – ocena problemów i potrzeb
społecznych oraz perspektyw rozwoju dla społeczności lokalnej miasta
Łaziska Górne. Analizowanie pomysłów na działania zmierzające do
poprawy warunków życia mieszkańców miasta.
Agregowanie wyników i ich opis
Redagowanie dokumentu programowego
Opracowanie wstępnej wersji strategii
Promowanie procesu wypracowywania strategii
Publikacja opracowania w celu wniesienia uwag przez mieszkańców
Analiza dokumentu w komisjach
Uchwalenie strategii na sesji Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

25.09.2011r. – 25.10.2011r

28.10.2011r. – 10.11.2011r.

10.11.2011r. – 18.11.2011r.
29.09.2011r. – 29.11.2011r.
30.11.2011r.
10.09.2011r. – 30.11.2011
01.12.2011r. – 20.12.2011r.
styczeń – luty 2012r.
luty 2012r.
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Identyfikacja czynników rozwojowych w sferze społecznej - zastosowane
narzędzie: analiza SWOT
Uczestnicy

warsztatów

metodą

burzy

mózgów

określili

następujące

czynniki

i uwarunkowania mające wpływ na rozwój społeczny miasta.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

−

−
−
−
−
−

−
−

−
−
−

−
−
−

położenie:
o komunikacja
o bliskość terenów o szczególnych
walorach przyrodniczych
tradycja – silne więzy, rodziny wielopokoleniowe
silny ośrodek przemysłowy:
o miejsca pracy
o infrastruktura
o krajobraz
ochrona zdrowia – dobrej jakości usługi medyczne
inwestycje miejskie:
o rekreacyjno-sportowe
o związane z ochroną środowiska
edukacja:
o zajęcia pozalekcyjne
o zajęcia w ośrodkach sportowych
i domach kultury
o integracja (przedszkola, szkoły)
o Muzeum
ośrodki wsparcia dziecka i rodziny
mieszkańcy:
o wzrasta liczba osób wykształconych
o udział mieszkańców w życiu miasta
Zielone Łaziska

−
−
−
−
−
−
−

brak kultury ekologicznej (świadomość)
mała ilość autobusów w nocy
brak monitoringu miejskiego
wandalizm, chuligaństwo, pseudokibice
słaba
koordynacja
działań
związanych
z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu
niewystarczająca liczba miejsc parkingowych
i nienajlepszy stan dróg powiatowych
mała efektywność przeciwdziałania problemom
społecznym (uzależnienie od pomocy społecznej)
niewystarczająca ilość mieszkań oraz nieefektywna
polityka mieszkaniowa
niewystarczająca dostępność do specjalistycznych
usług w zakresie ochrony zdrowia (długie terminy
oczekiwania, konieczność dojazdu do innych miast)
niewystarczające wsparcie dla rodzin
rozwarstwienie społeczne
osoby niepełnosprawne i starsze pozostają
w domach ze względu na bariery architektoniczne
i niewystarczającą aktywizację

SZANSE

ZAGROŻENIA

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

pozyskanie funduszy unijnych POKL i RPO
władze są przychylne inicjatywom z zakresu edukacji,
kultury i sportu
bliskość aglomeracji śląskiej oraz dużych zakładów
przemysłowych (starych i nowych)
nowe osiedle – napływ nowych mieszkańców –
dobrze sytuowanych
potencjał NGO, potencjał ludzki
dobra komunikacja z aglomeracją, autostrada
w Bełku
niewykorzystane tereny i obiekty infrastruktury (np.
las za KWK, tereny za „Żabką”, MDK Łaziska Średnie,
obiekty Huty, Hałda)
rozwój usług publicznych dla mieszkańców (żłobek,
MOSiR)

−
−
−
−
−

bezrobocie
dysproporcje statusu finansowego mieszkańców
brak integracji – więzi pomiędzy mieszkańcami
starzenie się mieszkańców
migracje młodych, wykształconych osób
brak atrakcyjnych miejsc pracy
brak opieki dla osób starszych
ograniczony dostęp do specjalistów (lekarze,
poradnie)
enklawy trudnych środowisk
kataklizmy – siły natury, pogoda (wichury, pożary) –
skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi
DK81
dużo eksmisji, mało mieszkań, szczególnie dla ludzi
młodych
mieszkania dla osób najuboższych (mało mieszkań
socjalnych)
rozbicie rodziny
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Do zasobów społeczności lokalnej uczestnicy warsztatów zaliczyli:
• zasoby instytucjonalne: sieć instytucji i podmiotów zajmujących się problematyką
społeczną (OPS, MOSIR, szkoły, Straż Miejska, MDK, biblioteki, rozwinięta pomoc dla ofiar
przemocy, młodzieży),
• funkcjonowanie i działalność organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych,
• istnienie licznych zakładów pracy oraz potencjał gospodarczy na terenie gminy,
• rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
• identyfikowanie się mieszkańców ze swoją społecznością,
• zadawalający stan bezpieczeństwa publicznego,
• bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
• wzrost poziomu wykształcenia wśród mieszkańców.

21

Informacje o gminie i analiza sytuacji demograficznej w Łaziskach
Górnych
Łaziska Górne położone są w południowej części województwa śląskiego, ukształtowanie
terenu jest znacznie zróżnicowane, z przewagą dolin i pagórków. Na przełomie ostatnich
dziesięcioleci pojawiły się nowe formy ukształtowania powierzchni, takie jak: hałdy, ugięcia terenu,
leje, które są wynikiem działalności przemysłu. W związku z tym z całego terenu miasta wyraźnie
oddzielają się jednostki strukturalne. znacząco różniące się od siebie funkcjonalnością,
tj. zabudową mieszkalną i zlokalizowanym przemysłem, tworząc jednocześnie nieformalne
dzielnice miasta: Łaziska Górne-Centrum, Łaziska Średnie, Łaziska Dolne, Brada oraz Kopanina.
Gmina zajmuje obszar 20,2 km2.
Łaziska Górne leżą na terenie powiatu mikołowskiego. Liczba mieszkańców, zgodnie
z danymi Urzędu Statystycznego, na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła 22 113 osób, w tym
10 659 mężczyzn i 11 454 kobiet. Na 1 km2 przypada tu 1 101 osób (co daje 1 lokatę w powiecie).
Liczba ludności, podobnie jak w wielu miastach Polski, w ostatnich kilkunastu latach
systematycznie maleje. Tendencję wzrostową zaobserwowano dopiero w 2009 roku. Od 2004 roku
obserwuje się przyrost naturalny, a od 2006 roku notuje się spadek liczby zgonów.
W bieżącym roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 15 listopada 2011 roku,
na terenie Łazisk zameldowało się na pobyt stały 542 osoby, w tym 256 osób spoza miasta,
21 osób z zagranicy oraz 265 zmieniło miejsce zameldowania w obrębie miasta.
Łaziska Górne położone są w dogodnym i rozwiniętym gospodarczo rejonie, przy jednym
z głównych traktów komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Na terenie gminy
funkcjonują przedsiębiorstwa reprezentujące główne działy gospodarcze, takie jak:
−

energetyczny – TAURON Wytwarzanie S.A. – oddział Elektrownia „Łaziska”,

−

górniczy – Kompania Węglowa S.A. – oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały”,

−

hutniczy – Huta „Łaziska” S.A.,

−

chemiczny – Erg-System S.A.,

−

elektroniczny – Wilk Elektronik S.A.
Uzupełnieniem działalności wyżej wymienionych przedsiębiorstw są mniejsze firmy

produkcyjne, budowlane, remontowe, transportowe i handlowe. Często stanowią one pomoc
w funkcjonowaniu dużych, znaczących firm.
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Na terenie gminy zarejestrowanych jest, według danych GUS z 2009 roku,
1 429 podmiotów gospodarczych. Z danych tych wynika, że na 10 tysięcy mieszkańców
w gminie przypada 647 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną
w rejestrze REGON.
Z instalacji wodociągowej korzystało w 2009 roku 98,9% ogółu mieszkańców, zaś z sieci
kanalizacyjnej 89,0%. Bardzo dobry wynik na tle powiatu mikołowskiego osiągnęły Łaziska Górne
w zakresie dostępności do oczyszczalni ścieków, z których w 2009 roku korzystało 73,3% ludności
miasta.
Turystyka na terenie gminy przejawia trend rozwojowy, powstają nowe ścieżki rowerowe,
zgodnie z danymi z 2008 roku w Łaziskach Górnych jest 19 pomników przyrody. Gmina posiada
jeden obiekt zbiorowego zakwaterowania, z którego w 2009 roku skorzystało 5 237 osób, co
pozwoliło jej zakwalifikować się na drugim miejscu w powiecie.
Dochody budżetu gminy w 2010 roku ogółem wyniosły 67 373 488,71 zł, uzyskane zostały
one w ramach takich działów jak:
− dochody od osób fizycznych i prawnych,
− pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
− gospodarka mieszkaniowa,
− kultura fizyczna i sport,
− transport i łączność,
− gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
− administracja publiczna,
− oświata i wychowanie,
− rolnictwo i łowiectwo,
− edukacyjna opieka wychowawcza,
− kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz inne.
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Wykres 1. Dochody budżetu gminy Łaziska Górne za lata 1995-2010 (w mln zł)
Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Gmina korzysta z możliwości uzyskania dotacji ze źródeł zewnętrznych, w tym m.in.
ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
W latach 2002-2011 pozyskano z tych źródeł łącznie blisko 80 milionów złotych.

Tabela 2. Dotacje pozyskane przez gminę Łaziska Górne w latach 2002-2011 (w mln. zł)
Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Pozyskane
dotacje
2,13
1,19
4,07
2,66
1,68
3,08
1,15
53,52
6,94
(w mln. zł)

2011
2,59

Źródło: Urząd Miasta Łaziska Górne.

Wykres 2. Wydatki budżetu gminy Łaziska Górne za lata 1995-2010 (w mln zł)
Źródło: Główny Urząd Statystyczny.
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Wydatki budżetu gminy w 2010 roku wynosiły 66 993 198,30 zł i obejmowały:
− oświatę i wychowanie,
− transport i łączność,
− gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
− pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
− administrację publiczną,
− gospodarkę mieszkaniową,
− kulturę fizyczną i sport,
− kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego,
− edukacyjną opiekę wychowawczą,
− działalność usługową,
− ochronę zdrowia,
− bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i inne
Wydatki gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły w 2010 roku 3 033,01 zł.
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Wykres 3. Wydatki gminy Łaziska Górne w 2010 roku według działów Klasyfikacji Budżetowej (w mln. zł)
Źródło: Główny Urząd Statystyczny.
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Zidentyfikowane problemy społeczne w gminie Łaziska Górne w trakcie
warsztatów partycypacyjnych
Podstawowym celem działań warsztatowych było:
• zidentyfikowanie podstawowych problemów społecznych postrzeganych jako ograniczające
lub wspierające rozwój społeczności zamieszkującej miasto Łaziska Górne,
• zidentyfikowanie szans i zagrożeń dla rozwoju społecznego, sprawnej realizacji strategii
rozwiązywania problemów społecznych w mieście Łaziska Górne,
• zdiagnozowanie

potrzeb

społecznych,

zasobów

i

potencjałów

określających

uwarunkowania rozwoju społecznego,
• sformułowanie założeń do dokumentu programowego poprzez określanie celów
horyzontalnych,

celów

szczegółowych

oraz

nakreślenie

kierunków

działania

umożliwiającego osiągnięcie wyznaczonych celów,
• określenie źródeł finansowania oraz sposobu zarządzania strategią,
• wzmocnienie mechanizmów partycypacji społecznej i współuczestnictwa w kreowaniu
lokalnej polityki społecznej oraz wzmocnienie sieci współpracy podmiotów działających
w sferze pomocy i integracji społecznej.
Zastosowane metody: burza mózgów oraz mapy myśli, narzędzia planowania strategicznego:
(analiza SWOT).
Uczestnicy prac warsztatowych określali katalog problemów, ich wzajemne współzależności
i oddziaływanie. Kategoryzacja problemów pozwoliła na przedyskutowanie różnych punktów
widzenia poruszanej problematyki oraz wywołała konieczność uzyskania konsensusu co do
przyjętych zapisów i diagnoz.
1. rodzina i jej funkcje:
−

kryzys wartości (pracoholizm, brak czasu dla dzieci),

−

brak edukacji prorodzinnej,

−

osłabienie więzi i rozbicie rodzin, w tym problemy euro sieroctwa i rozwodów,

−

nie wypełnianie podstawowych funkcji przez rodziny,

−

przemoc w rodzinie,

−

trudności materialne (niezdolność do zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych:
żywność, opłaty mieszkaniowe),
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−

bezrobocie,

−

nałogi, używki, uzależnienia,

−

nadmierne korzystanie z pomocy instytucjonalnej (brak motywacji do samodzielnych
działań, do zmiany i podjęcia pracy),

−

dysfunkcje międzypokoleniowe,

−

brak kompetencji wychowawczych;

2. rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie:
−

niska motywacja do pracy osób wykluczonych społeczne wynikająca z funkcjonującego
systemu zasiłkowego,

−

niewystarczające rozeznanie potrzeb pracodawców w zakresie popytu na pracowników
o odpowiednich kwalifikacjach na lokalnym rynku pracy,

−

brak systemowego podejścia służb społecznych i rynku pracy w oddziaływaniu na osoby
wykluczone z rynku pracy,

−

brak instrumentów ekonomii społecznej w gminie, np. klubu integracji społecznej czy
spółdzielni socjalnej,

−

ograniczone środki z Funduszu Pracy na aktywne instrumenty rynku pracy: szkolenia,
staże, subsydiowane zatrudnienie, dotacje,

−

dziedziczenie bezrobocia przez młode osoby, które wpadają w system pomocy
społecznej,

−

wysokie koszty pracy, które generują czarny rynek,

−

małe wykorzystanie prac społecznie użytecznych jako narzędzia aktywizacji współpracy
zawodowej,

−

nadmierna biurokracja wynikająca ze współpracy między PUP a pracodawcami;

3. ochrona zdrowia:
−

narastanie chorób cywilizacyjnych i wad rozwojowych (cukrzyca, nowotwory, choroby
układu krążenia, wady postawy i wzroku) u coraz młodszych osób, jako skutek m.in.
nieodpowiedniego sposobu odżywiania, stresu, braku aktywności ruchowej i rekreacji,

−

długi okres oczekiwania na dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji,

−

narastające zjawisko uzależnień powodujące degradację zdrowotna i społeczną,

−

trudności z dostępem do usług społecznych i medycznych dla potrzeb osób starszych i
przewlekle chorych wynikające m.in. z sytuacji materialnej odbiorców,

28

−

mały potencjał materialny rodzin ogranicza korzystanie z dostępnej oferty
i infrastruktury sportowej;

4. bezpieczeństwo publiczne:
−

przestępczość: kradzieże, pobicia, rozboje, chuligaństwo,

−

alkoholizm nieletnich i dorosłych,

−

zażywanie i sprzedaż narkotyków,

−

przemoc w rodzinie,

−

przemoc wśród nieletnich (pobicia, kradzieże, wymuszenia rozbójnicze),

−

bezrobocie (duży poziom frustracji, popełnianie przestępstw),

−

bezdomni (łamanie prawa, ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości);

5. aktywność społeczna i kulturalna:
−

dominacja biernych form spędzania wolnego czasu,

−

niski poziom zaangażowania mieszkańców w uczestnictwo w dostępnej ofercie
kulturalnej,

−

brak tradycji kulturalnych z obszaru kultury wyższej (teatr, operetka, galerie),

−

niewystarczająca promocja inicjatyw kulturalnych i społecznych,

−

brak rozeznania potrzeb klientów (emeryci, renciści, niepełnosprawni, młodzież) przez
instytucje kultury i dostosowania oferty oraz infrastruktury do ich oczekiwań,

−

rozproszone i słabe środowisko artystyczne oraz amatorskie,

−

niewystarczająca komunika (dialog) pomiędzy instytucjami kultury, środowiskiem
artystycznym, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami,

−

przestarzała infrastruktura, niski poziom pozyskiwania środków zewnętrznych (unijnych
i innych) powodujący stagnacje w placówkach kulturalnych;

6. edukacja:
−

niski

poziom

kompetencji

wychowawczych

rodziców

powodujący

trudności

w zaspokojeniu potrzeb dziecka i przygotowania do pełnienia ról społecznych,
−

narastająca przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz wzrost zagrożenia uzależnieniami,

−

nieumiejętne wykorzystanie czasu przez młodzież (brak chęci i samoorganizowania się),

−

brak pozytywnych liderów,

−

niski poziom zaangażowania młodzieży w wolontariat i działalność społeczną;

29

7. mieszkalnictwo
−

niewystarczająca liczba lokali socjalnych i komunalnych pozwalających na realizację
przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i zmianie kodeksu cywilnego,

−

narastające zadłużenia czynszowe powodujące utratę prawa do lokalu,

−

brak środków własnych gminy na remonty i budowę nowych mieszkań,

−

dewastacja budynków i mieszkań – niska wykrywalność sprawców,

−

niska świadomość mieszkańców o konsekwencjach utraty prawa do lokalu
mieszkalnego;

8. dobre rządzenie:
−

opór we współpracy,

−

brak doświadczenia we współpracy wielosektorowej,

−

małe zaangażowanie organizacji w konsultacje społeczne,

−

niewystarczająca współpraca OPS-PCPR-PUP,

−

brak Centrum Informacji (jednego miejsca, w którym można uzyskać informacjewirtualnego lub stacjonarnego),

−

zmienność przepisów,

−

brak wiedzy i świadomości nt. możliwości współpracy w części instytucji,

−

niewystarczająca znajomość przepisów dotyczących współpracy w części instytucji

−

brak wypracowanych standardów współpracy trójsektorowej (w szczególności
z biznesem),

−

brak podmiotów ekonomii społecznej w mieście jako partnerów lub wykonawców,

−

brak Lokalnej Grupy Działania.
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Problemy społeczne – diagnoza z danych źródłowych
1. Obszar: rodzina i jej funkcje
Według danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego
w 2002 roku5 na terenie miasta Łaziska Górne na 22 070 osób, 11 004 to osoby pozostające
w związku małżeńskim.

Wykres 4. Stan cywilny mieszkańców Łazisk Górnych według danych Narodowego Spisu Powszechnego
przeprowadzonego w 2002 roku
Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Spośród ogółu funkcjonujących na terenie miasta rodzin, w 1 709 rodzinach wychowywało
się jedno dziecko, w 1 417 – dwójka, a w 597 – trójka lub większa ilość dzieci.

5

Kolejny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań został przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do
30 czerwca 2011, jednak do dnia przygotowania niniejszego dokumentu Główny Urząd Statystyczny nie przedstawił
jego wyników.
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Wykres 5. Liczba rodzin z dziećmi według danych Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego
w 2002 roku
Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Sytuacja rodzin mieszkających w Łaziskach Górnych uzależniona jest od wielu czynników,
z których najważniejsze są natury demograficznej i gospodarczo-ekonomicznej. Liczba zawieranych
małżeństw i orzekanych rozwodów wiąże się z powyższymi czynnikami.
Od 2004 roku liczba zawieranych małżeństw w poszczególnych latach przekracza 100,
co daje wynik utrzymujący się na poziomie 4,9-7,2 zawarte małżeństwa na 1000 mieszkańców
miasta.
Tabela 3. Liczba zawartych małżeństw w Łaziskach Górnych w latach 1998-2010
Liczba zawartych małżeństw
Rok
Liczba zawartych małżeństw
na 1000 mieszkańców
2010
125
5,7
2009
158
7,2
2008
156
7,1
2007
157
7,1
2006
119
5,4
2005
112
5,1
2004
108
4,9
2003
97
4,4
2002
108
4,9
2001
95
2000
95
1999
126
1998
120
Źródło: Główny Urząd Statystyczny.
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Liczba zawieranych małżeństw bezpośrednio koreluje z przyrostem naturalnym, który
w 2009 roku osiągnął poziom 2,9 na 1000 mieszkańców. Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego ostatnim rokiem, w którym zanotowany został na terenie miasta Łaziska Górne
ubytek naturalny był rok 2003.

Wykres 6. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w Łaziskach Górnych w latach 2002-2010
Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Część zawieranych małżeństw zostaje rozwiązane przez rozwód. Według danych GUS
w 2010 roku w powiecie mikołowskim orzeczono 131 rozwodów. Znaczna liczba rozwodów wynika
z osłabienia relacji wewnątrzrodzinnych. Nierzadko do rozwodu doprowadza małżonków
poświęcenie się pracy zawodowej, lub długotrwałe wyjazdy zagraniczne.

Tabela 4. Liczba orzeczonych rozwodów w powiecie mikołowskim w latach 1999-2010
Rok
1999
2000
2001
Liczba
57
75
103
rozwodów
Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

91

103

127

167

183

101

159

134

131

Większość mieszkańców miasta mieszka w gospodarstwach domowych liczących co
najmniej 3 osoby.
Tabela 5. Gospodarstwa domowe w Łaziskach Górnych w 2002 roku
Liczba gospodarstw
Liczba osób w gospodarstwach
domowych
domowych
Ogółem
8095
22066
1 osoba
2007
2007
2 osoby
1885
3770
3 osoby
1708
5124
4 osoby
1645
6580
5 osób i więcej
850
4585
Źródło: Główny Urząd Statystyczny.
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Problemy rodziny w znaczący sposób odciskają się na życiu społeczności lokalnej, a zmiany
dokonujące się w życiu społecznym i gospodarczym coraz częściej dezorganizują funkcjonowanie
rodziny. Badając natężenie tego problemu w Łaziskach zapytano respondentów o kontakt
z rodzinami nie radzącymi sobie z problemami i wychowaniem dzieci. Bezpośredni kontakt z taką
sytuacją miała prawie połowa badanych, co dowodzi skali zjawiska. W ich opinii problem jest
znaczący (w dziesięciostopniowej skali średnia ocen wyniosła 4,8).

Wykres 7. Bezpośredni kontakt z rodzinami problemowymi i niewydolnymi wychowawczo – natężenie
problemu
Źródło: Badania własne.

Poniższy wykres prezentuje opinie mieszkańców dotyczące zjawisk problemowych
i patologicznych w rodzinach. Wskazane przez respondentów problemy są typowym łańcuchem
zjawisk o charakterze przyczynowo-skutkowym: alkoholizm, rodzący szereg problemów
związanych z pracą, utratą dochodów, prowadzący do przemocy, konfliktu i bezradności
w relacjach rodzinnych. Znaczna grupa badanych zwróciła uwagę na problem rozwodów.
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Wykres 8. Zjawiska problemowe i patologiczne w rodzinach
Źródło: Badania własne.

Na terenie miasta Łaziska Górne działa sieć instytucji wspierających rodzinę
w prawidłowym wypełnianiu jej funkcji. Znacząca ilość respondentów (41%) zna instytucje
udzielające wsparcia rodzinom problemowym. Do głównych podmiotów należą:
− Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych,
− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych,
− Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych,
− Poradnia Życia Rodzinnego przy Parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach
Górnych.
Działania powyższych podmiotów wspierane są przez inne instytucje publiczne, organizacje
pozarządowe i podmioty prywatne (w tym m.in. stowarzyszenia „ProMoc”, „Centrum Społecznego
Rozwoju”, „Pomocna Dłoń” oraz parafialne zespoły charytatywne).
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych prowadzi szereg działań związanych
ze wspieraniem rodzin. Działając na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004 roku przyznaje świadczenia i inne formy pomocy dostosowane do specyficznej
sytuacji rodzin. W 2010 roku wsparciem za strony Ośrodka Pomocy Społecznej objęte było 529
rodzin. W pierwszej połowie 2011 roku z pomocy społecznej skorzystało 339 rodzin.
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Wykres 9. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne i objętych pomocą społeczną w latach 20082010
Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych.

Jedną z form pomocy świadczonej przez OPS jest pomoc finansowa, przyznawana
najczęściej w formie zasiłków rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych.

Wykres 10. Wysokości świadczeń pomocy społecznej udzielanej rodzinom w Łaziskach Górnych w latach
2008-2010
Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych.
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W pierwszej połowie 2011 roku do najczęściej udzielanych świadczeń należą w kolejności:
zasiłki rodzinne – 5472, zasiłki pielęgnacyjne – 2585 i dodatki na pokrycie kosztów edukacji
szkolnej – 506.

Wykres 11. Liczba świadczeń pomocy społecznej udzielanej rodzinom w Łaziskach Górnych w latach 20082011
Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych.

Działając na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych przyznaje jednorazowe zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka – tzw. „Becikowe”. Zapomoga ta przysługuje ojcu lub matce lub opiekunowi
prawnemu niezależnie od ich dochodu z tytułu urodzenia się żywego dziecka.
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Wykres 12. Liczba wypłaconych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka w latach 2008-2010
Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych.

W pierwszej połowie 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych wypłacił
łącznie 110 zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka. Wszystkie zapomogi, zgodnie z zapisami
przepisów wynosiły 1 000,00 zł.
Na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Ich przyznanie uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego a wysokość ograniczona jest
prawnie określonymi limitami. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba
uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. W latach 2008-2011
zaobserwować można powolny, lecz systematyczny wzrost liczby osób korzystających
ze świadczeń. W 2008 roku łaziski OPS wypłacał świadczenia 86 osobom, w 2009 – 91, w 2010 –
101, a w 2011 roku (do 30 czerwca) – 111 osobom.

Wykres 13. Liczba wypłaconych świadczeń Funduszu Alimentacyjnego w latach 2008-2010
Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych przyznaje ponadto zasiłki stałe
i okresowe.
W latach 2008-2010 obserwuje się systematyczny wzrost liczby osób korzystających
z zasiłków stałych – zarówno dla osób samotnie gospodarujących (2008 – 22, 2009 – 28, 2010 –
32), jak również dla osób pozostających w rodzinach (2008 – 4, 2009 – 4, 2010 – 6). W I połowie
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2011 roku z zasiłków stałych skorzystało łącznie 29 osób (24 osoby samotnie gospodarujące
i 5 osób pozostających w rodzinach).
Liczba osób korzystających z zasiłków okresowych, które łaziski OPS przyznaje z tytułu
bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności od 2008 roku spada. W 2010 roku
skorzystało z niej 16 osób, podczas gdy rok wcześniej 26, a dwa lata wcześniej 27. W I połowie
2011 roku zasiłków okresowych udzielono już zaledwie 4 osobom.
W latach 2008-2010 na zbliżonym poziomie utrzymywała się liczba osób korzystających
z pomocy w postaci posiłków. Liczba ta może ulec zmianie w 2011 roku.
Tabela 6. Liczba dzieci i rodzin korzystających z pomocy w postaci posiłków w latach 2008-2011
2011
Rok
2008
2009
2010
(I połowa)
Liczba dzieci
393
352
352
174
Liczba rodzin
193
191
186
101
Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, dzięki możliwości korzystania
ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, prowadzi działania adresowane
do rodziców wychowujących małe dzieci i osób niepełnosprawnych. W ramach projektu kobiety
regularnie uczęszczają na spotkania grupy rozwojowo-terapeutycznej, korzystają również
z indywidualnej pomocy psychologicznej, terapii rodzinnej i poradnictwa zawodowego.
Uczestniczki projektu stworzyły grupę wsparcia, w ramach której budują swoje kompetencje
wychowawcze. Biorą ponadto aktywny udział w życiu społecznym.
Zbieżne z działaniami projektowymi Ośrodka Pomocy Społecznej jest wsparcie udzielane
rodzicom wychowanków Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Łaziskach Górnych, przy
wsparciu pochodzącym z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zbieranego przez
stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju. W ramach działań tych podmiotów prowadzona
jest grupa wsparcia dla rodziców oraz warsztaty nt. kompetencji wychowawczych.
Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych ukierunkowane są ponadto na
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie od czerwca 2011 roku przy OPS działa zespół interdyscyplinarny, w ramach którego
pracownicy instytucji pomocowych działających na terenie miasta Łaziska Górne współpracują
na rzecz niwelacji zjawiska przemocy domowej. Obecnie istniejący zespół czerpie z doświadczeń
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osób, które współpracowały w ramach koordynowanego przez Świetlicę ProfilaktycznoWychowawczą w Łaziskach Górnych zespołu, który funkcjonował do czasu nowelizacji ustawy.
Zgodnie

z

zawartymi

porozumieniami

w

Zespole

Interdyscyplinarnym

pracują

przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Mikołowie, szkół
zlokalizowanych na terenie miasta, ZOZ i organizacji pozarządowych oraz funkcjonariusze Policji
i Straży Miejskiej.
Działania Zespołu stanowią odpowiedź na realne problemy, których część widoczna jest
w ramach procedur Niebieskiej Karty, prowadzonych przez różne instytucje. Z danych OPS wynika,
iż w 2011 roku trwa procedura w ramach 11, a zakończona została procedura 18 Niebieskich Kart.
Odrębne procedury prowadzi ponadto Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie.
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem wstydliwym i bardzo często ukrywanym przed
społeczeństwem. Choć często utożsamia się ją z rodzinami wykluczonymi społecznie, dotyczy ona
rodzin z całego przekroju społecznego, zarówno nisko, jak i wysoko sytuowanych.
Głos specjalistów i przeprowadzone badania społeczne pokazują, że problematyka
przemocy w rodzinie, środowisku szkolnym czy sąsiedzkim staje się coraz częstszym zjawiskiem.
W ramach prowadzonych na terenie badań, zadano pytanie dotyczące bezpośredniego kontaktu
z przemocą. Co siódmy indagowany przyznaje się do bycia ofiarą (on lub członek jego rodziny),
a poproszony o wskazanie okoliczności i miejsca zajścia najczęściej wskazuje na przemoc w szkole,
w miejscach publicznych (dworzec, przystanki autobusowe, okolice sklepów). Sytuacjom tym
towarzyszą kradzieże i wymuszenia, przemoc grupy wobec jednostki, starszych wobec młodszych,
agresja słowna i przemoc emocjonalna.

Wykres 14. Bezpośredni kontakt z przemocą
Źródło: Badania własne.
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Kontynuacją rozważań nad problemem było pytanie badające poziom wiedzy na temat
instytucji i organizacji udzielających wsparcia ofiarom przemocy. Wiedzę mieszkańców w tej sferze
należy uznać za niewystarczającą. Mimo możliwości wymienienia większej liczby podmiotów
badana populacja udzieliła nieco ponad sto wskazań, z których ponad 30% wskazuje na brak
wiedzy o funkcjonowaniu tego typu instytucji. Najczęściej wskazywanymi podmiotami były
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (23,30%), Ośrodek Pomocy Społecznej (18,45%) i Policja
(16,50%). Ośrodek Interwencji Kryzysowej otrzymał zaledwie 3,88% wskazań. Warto zaznaczyć,
że szkoła i Kościół nie są postrzegane jako instytucje, które wspierają ofiary przemocy.

Tabela 7. Instytucje udzielające wsparcia ofiarom przemocy
Instytucje udzielające wsparcia ofiarom przemocy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Policja
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Powiatowy Urząd Pracy
Kościół
Szkoła
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nie znam
Ogółem

Liczba
wskazań
24
19
17
4
3
3
1
1
31
103

Procent
odpowiedzi
23,30%
18,45%
16,50%
3,88%
2,91%
2,91%
0,97%
0,97%
30,10%
100,00%

Źródło: Badania własne.

W działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz we wsparcie rodziny
w sytuacjach kryzysowych włącza się Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK), który funkcjonuje przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych. Lokalizacja
PCPR na terenie miasta w znaczny sposób zwiększa dostępność udzielanego wsparcia dla
mieszkańców Łazisk Górnych.
OIK udziela porad interwencyjnych w sytuacjach kryzysu, udziela porad psychologicznych
i prawnych oraz prowadzi wsparcie psychologiczne.
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Tabela 8. Wsparcie udzielane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie w latach 2008-2010
2008
2009
2010
Liczba udzielonych w danym roku porad
2450
1802
1430
interwencyjnych
Liczba rodzin objętych pracą socjalną

340

301

263

Liczba udzielonych porad psychologicznych

711

397

288

Liczba dzieci korzystających w danym roku z pomocy
terapeuty dziecięcego

76

60

65

Liczba udzielonych porad prawnych

160

249

261

Liczba przeprowadzonych spotkań
interdyscyplinarnych

18

10

13

Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

Dział pomocy środowiskowej

Centrum koordynuje ponadto działania związane

z umieszczaniem potrzebujących wsparcia dzieci w rodzinach zastępczych. Liczba rodzin
zastępczych w 2010 roku wynosiła 151. Wśród nich funkcjonowały 103 rodziny spokrewnione, 40
rodzin niespokrewnionych, 3 rodziny pełniące zadania pogotowia rodzinnego oraz 5 zawodowych
rodzin zastępczych. Od 2008 roku systematycznie zwiększa się liczba tworzonych rodzin
zastępczych. W 2008 roku powstało ich 15, w 2009 – 23, a w 2010 – 31.

Wykres 15. Liczba rodzin zastępczych współpracujących z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Mikołowie w 2010 roku
Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w ostatnich trzech latach jest
podobna. W 2008 było to 267, 2009 – 260, a w 2010 – 274 dzieci.
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Wykres 16. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w latach 2008-2010
Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

Instytucją działającą na rzecz dziecka, rodziny i otoczenia jest Świetlica ProfilaktycznoWychowawcza w Łaziskach Górnych, będąca gminną placówką opiekuńczo–wychowawczą
wsparcia dziennego. Jednostka ma swoją siedzibą w Łaziskach Średnich, a filię w Łaziskach
Górnych.
Świetlica swoim działaniem wspiera rodziny przeżywające sytuacje trudne, poprzez objęcie
dzieci zajęciami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. Zajęcia odbywają się w niej we
wszystkie dni robocze w godzinach 14.00-18.00, a w okresach wolnych od nauki szkolnej (wakacje,
przerwy świąteczne) w godzinach 9.00-13.00. Oferta Świetlicy skierowana jest do dzieci
i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Praca odbywa się w grupach liczących do 10 osób, dobranych
wiekowo i rozwojowo.
W 2008 i na początku 2009 roku Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach
Górnych dysponowała 40 miejscami dla wychowanków. W trakcie 2009 roku została zwiększona
liczba miejsc i do końca 2011 roku ze wsparcia placówki może korzystać 50 dzieci. Trzy grupy
funkcjonują w Łaziskach Średnich, natomiast 2 w Łaziskach Górnych.

43

Wykres 17. Liczba dzieci objętych pomocą Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Łaziskach Górnych
w latach 2008-2011
Źródło: Dane Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Łaziskach Górnych.

Świetlica prowadzi regularny kontakt z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci, monitoruje
występujące w rodzinach problemy, wspiera rodziny w sytuacjach kryzysowych oraz pomaga
podnosić kompetencje wychowawcze organizując warsztaty dla rodziców. We współpracę
z placówką najczęściej angażują się matki podopiecznych (80%).

Wykres 18. Liczba wychowanków, których rodzice wykazali zaangażowanie we współpracę z placówką
Źródło: Dane Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Łaziskach Górnych.

Wśród rodzin korzystających ze wsparcia Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej znajdują
się rodziny z zaburzonymi relacjami (54), o niskim poziomie kompetencji wychowawczych (49),
rodziny niepełne (36), rodziny z problemem alkoholowym (35), rodziny doświadczające problemu
przemocy domowej – zarówno fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, jak również zaniedbania (31)
oraz rodziny borykające się z problemem bezrobocia i trudnościami materialnymi (14).
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz
dziecka (przedszkola, szkoły, kuratorzy, instytucja pomocy społecznej, Policja) w celu stworzenia
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spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie. Często współpracujące instytucje kierują dzieci
do Świetlicy.
Tabela 9. Instytucje kierujące dziecko do Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Łaziskach Górnych w
latach 2008-2011

2008
2009
2010
2011

Ośrodek Pomocy
Społecznej
0
0
3
0

Szkoły

Inne instytucje

7
8
5
2

2
3
4
6

Środowisko
rodzinne
12
9
19
12

Źródło: Dane Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Łaziskach Górnych.

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych, zarówno samodzielnie, jak i we
współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, podejmuje realizację przedsięwzięć kierowanych
do wychowanków, ich rodzin, otoczenia i społeczności lokalnej. Placówka współpracuje ze
stowarzyszeniami Centrum Społecznego Rozwoju i Promoc przy realizacji projektów adresowanych
do społeczności lokalnej miasta Łaziska Górne. Uczestniczyła w realizacji projektów finansowanych
ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu” („Malujemy Europę”,
„Europejski Świat Bajek i Legend” – w ramach których prowadzone byłby zajęcia i wyjazdy dla
wychowanków) oraz ze środków Województwa Śląskiego (cykl warsztatów dla dzieci pt.: „Śląskie
Lato”) i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego („Aktywizacja Społeczna
Mieszkańców Osiedla Długa-Zwałowa” oraz „Interdyscyplinarnie Przeciw Wykluczeniu w Gminach
Łaziska Górne, Orzesze i Wyry”), których realizatorami są łaziskie organizacje pozarządowe.
Trzykrotnie współorganizowała Rodzinny Festyn Charytatywny.
W miarę możliwości Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza organizuje dni otwarte,
kiermasze, wyjazdy wakacyjne i weekendowe dla wychowanków.
Mimo dużej różnorodności form wsparcia adresowanych do rodziny w Łaziskach Górnych
brakuje fachowej pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży.
Pracownicy instytucji prowadzących działania na rzecz rodziny na co dzień borykają się
z kryzysem wartości wśród dzieci, wynikającym z braku należytego zaangażowania się w proces
wychowawczy rodziców, którzy poświęcają się karierze zawodowej lub wręcz przeciwnie sami nie
są w stanie poradzić sobie w życiu. Stąd też konieczne jest podjęcie działań z zakresu szeroko
pojętej edukacji prorodzinnej.
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W przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego czynnie włącza się Parafia Matki
Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych, organizując kursy przygotowujące
do zawarcia małżeństwa. W 2009 roku wzięło w nich udział 200 par, w 2010 – 145 par, a w 2011 –
124 pary (do końca października 2011 roku). W naukach przedślubnych oprócz mieszkańców Łazisk
Górnych, brały udział osoby z różnych miast z terenu całej Polski. Z prowadzonej przy parafii
poradni życia rodzinnego w 2010 roku skorzystało ponad 250 par.
Wobec pojawiających się dysfunkcji w funkcjonowaniu rodziny działania prowadzą także
lokalne organizacje pozarządowe, w szczególności Centrum Społecznego Rozwoju, które prowadzi
działania adresowane do mieszkańców ulic Długa i Zwałowa w Łaziskach Średnich oraz warsztaty
dla rodziców, Orzeskie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna Dłoń”, prowadzące dystrybucję
żywności dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu miasta oraz Stowarzyszenie na
Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „Promoc”, realizujące programy
adresowane do dzieci i rodziców.

2. Obszar: rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie
Dane dotyczące bezrobocia oraz rynku pracy to istotne wskaźniki sytuacji społeczno –
gospodarczej miasta. Liczba osób bezrobotnych w Łaziskach Górnych w okresie 2008 - 2011 spadła
z poziomu 802 (I kwartał 2008) do 634 (III kwartał 2011). Najniższa liczba osób bezrobotnych
w mieście odnotowana została w I kwartale 2009 i wyniosła 529 osób. Na tle województwa
śląskiego, gdzie wskaźnik bezrobocia wynosi 9,6%, w Łaziskach Górnych stopa bezrobocia jest
niższa o 2,6% (wrzesień 2011). Łaziska Górne należą do miast o niższej niż średnia stopie
bezrobocia w województwie.

Wykres 19. Liczba osób bezrobotnych w Łaziskach Górnych w latach 2008-2011 (III kwartał)
Źródło: dane PUP.
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Tabela 10. Liczba bezrobotnych w powicie mikołowskim i Łaziskach Górnych (stan na dzień 31.10.2011 r.)
Liczba bezrobotnych stan na 31.10.2011 r.
Podregiony z
podziałem na
powiaty
WOJ. ŚLĄSKIE
Mikołowski
Łaziska Górne

z prawem
do zasiłku

zamieszkali
na wsi

stopa
bezrobocia (%)
(30.09.2011r.)

ogółem

kobiety

udział kobiet wśród
bezrobotnych
ogółem (%)

177 465

101 672

57,3

25 164

37 958

9,6

2 663

1 547

58,1

423

287

6,9

634

400

63,1

106

0

7,0

Źródło: dane PUP.

Dynamika zmian na rynku pracy w latach 2008-2011 była odzwierciedleniem przemian
gospodarczych w tym kryzysu, który do Łazisk Górnych dotarł pod koniec 2009 roku. Kryzys nie
doprowadził do masowych zwolnień, objawił się natomiast w liczbie rejestrowanych ofert pracy,
która to liczba spadła o połowę oraz we wzroście ilości osób bezrobotnych o 27% . Dopiero
w połowie 2010 roku obserwujemy pewną stabilizację na rynku pracy, a w III kwartale 2011
niewielki spadek bezrobocia. Z problemem bezrobocia w ciągu ostatnich 3 lat zetknął się osobiście
co trzeci mieszkaniec Łazisk Górnych.

Wykres 20. Problem bezrobocia z punktu widzenia mieszkańców
Źródło: Badania własne mieszkańców Łazisk Górnych.

Jedną z grup mających trudności na rynku pracy w Łaziskach Górnych są bezrobotne
kobiety, których odsetek jest znacznie większy niż w województwie śląskim i w powiecie
mikołowskim. Jest to problem charakterystyczny dla miast o monokulturze przemysłowej. Spośród
osób dotkniętych problemem bezrobocia 63,1% to kobiety (przy 58,1% w powiecie mikołowskim).
Pozytywnym zjawiskiem jest to, że dysproporcja w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn ma tendencję
malejącą, gdyż w 2008 roku wynosiła 66%. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest z jednej strony
wciąż funkcjonujący „tradycyjny” model rodziny (mąż pracuje, kobieta zajmuje się domem) oraz
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z drugiej strony sytuacja na rynku pracy - monokultura górnicza, niewiele miejsc pracy w usługach,
mniej ofert pracy dla osób z wyższym wykształceniem oraz kobiet.

Wykres 21. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia w III kwartale 2011
Źródło: Dane PUP.

Problem bezrobocia w Łaziskach Górnych dotyczy przede wszystkim osób młodych w wieku
25-34 lata (30,6% ogółu bezrobotnych) i w wieku 18-24 lata (23,6%) ich udział w liczbie
bezrobotnych ma tendencję rosnącą. Dodatkowo sytuację pogarsza bardzo niekorzystna
w Łaziskach Górnych struktura wykształcenia osób bezrobotnych, z których najwięcej, bo aż 37%
ma wykształcenie zawodowe. 8 bezrobotnych na 100 osób cechuje się wykształceniem wyższym
(liczba ta praktycznie podwoiła się w przeciągu ostatnich 3 lat), zwiększa się także udział osób
bezrobotnych bez zawodu z wykształceniem średnim (14%).

Wykres 22. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia w III kwartale 2011
Źródło: Dane PUP.
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Wykres 23. Liczebność osób długotrwale bezrobotnych w Łaziskach Górnych w latach 2008 -2011
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy.

Kolejną grupą narażoną na wykluczenie społeczne z powodu bezrobocia są długotrwale
bezrobotni, którzy w 2008 roku stanowili dwie trzecie wszystkich bezrobotnych, natomiast w 2011
r. stanowili już tylko trzecią część ogółu. W grupie osób długotrwale bezrobotnych dominują
kobiety choć ich udział znacząco spadł –w 2008 wynosił 68%, w 2011 już tylko 33%. Najczęstszymi
przyczynami długotrwałego bezrobocia są mała mobilność, niska motywacja do podnoszenia
kwalifikacji, dziedziczone bezrobocie, niskie kwalifikacje niedopasowane do potrzeb rynku oraz
wysokie wymagania pracodawców.
Jako główną przyczynę bezrobocia mieszkańcy Łazisk Górnych podaj najczęściej trudną
sytuację na rynku pracy (co trzeci badany), niską motywację osób bezrobotnych (27%
respondentów), rzadziej (co dziesiąty badany) kryzys gospodarczy, niedopasowanie kwalifikacji czy
wysokie koszty pracy.

Wykres 24. Przyczyny bezrobocia z punktu widzenia mieszkańców
Źródło: Badania własne mieszkańców Łazisk Górnych.
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Kolejną barierą na rynku pracy jest niepełnosprawność. W Łaziskach Górnych
zarejestrowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy 33 osoby niepełnosprawne. Liczba bezrobotnych
niepełnosprawnych systematycznie wzrasta. Z kolei liczba ofert pracy zgłaszanych w Urzędzie
Pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych spada.

Wykres 25. Liczebność osób niepełnosprawnych w Łaziskach Górnych zarejestrowanych w PUP
Źródło: Dane PUP.

Tabela 11. Liczba ofert pracy zgłaszanych do PUP skierowanych do osób niepełnosprawnych. Dane PUP
dotyczą całego powiatu
Liczba ofert

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

2008

2009

2010

93

146

21

Źródło: Dane PUP.

W okresie 2010-2011 najwięcej ofert pracy zgłaszano do Powiatowego Urzędu Pracy
w

branżach:

budowlanej

(pracownik

budowlany,

murarz-tynkarz),

usługowo-handlowej

(sprzedawca, przedstawiciel handlowy, magazynier), gastronomicznej (barman-kelner, kucharz),
administracyjnej (pracownik obsługi biurowej), usług transportowych (kierowca samochodu
ciężarowego, spedytor)6.
Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych realizuje instrumenty
rynku pracy na rzecz osób bezrobotnych, w tym także mieszkańców Łazisk Górnych. Dane

6

Sprawozdanie z działań, przedsięwzięć i projektów realizowanych przez Mikołów w okresie XI 2009 r. - VIII 2011 r.
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dotyczące tych instrumentów obejmują także mieszkańców pozostałych gmin powiatu
mikołowskiego.

Tabela 12. Porównanie liczebności i efektywności poszczególnych instrumentów rynku pracy
stosowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych
Instrument

Liczba w 2009

Liczba w 2010

Liczba w 20117

Szkolenia indywidualne
Efektywność

39 osób
33,33% (13 osób)

53 osoby
20,75% (11 osób)

22 osoby
36,36% (8 osób)

Szkolenia grupowe
Efektywność

120 osób
21,67% (26 osób)

140 osób
13,57% ( 19 osób)

30 osób
13,33% (4 osoby)

Prace interwencyjne
Efektywność

18 osób
100%

12 osób
100%

4 osoby
100%

Staże
Efektywność

550 osób
Brak danych

458 osób
45%

205 osób
Brak danych

Dotacje na podjęcie
działalności
Efektywność

121 osób
100%

119 osób
100%

Brak danych

Refundacja kosztów
wyposażenia stanowiska
pracy
Efektywność

118 osób
100%

131 osób
100%

Brak danych

Źródło: Dane PUP.

Oprócz form aktywizacji wymienionych w tabeli Powiatowy Urząd Pracy realizuje także
poradnictwo zawodowe, indywidualne plany działania, pośrednictwo pracy, prowadzi spotkania
informacyjne oraz zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy.

7

Stan na dzień 31.10.2011.
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Wykres 26. Subiektywna ocena możliwości uzyskania wsparcia w samo zatrudnieniu
Źródło: Badania własne mieszkańców Łazisk Górnych.

Prawie połowa mieszkańców wie gdzie można uzyskać pomoc, gdyby ktoś chciał otworzyć
działalność gospodarczą. Jedyną wymienianą przez mieszkańców instytucją, która może udzielić
wsparcia w tym zakresie jest Powiatowy Urząd Pracy.
W latach 2008-2011 Powiatowy Urząd Pracy realizował wiele projektów unijnych, w tym:
projekt systemowy „Aktywne wspieranie bezrobotnych na terenie powiatu mikołowskiego”,
projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości „Własna firma – nowe horyzonty” i „Twoja firma –
nowe horyzonty” Projekty oferowały: poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy,
staże, subsydiowane zatrudnienia oraz udzielenie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,
obejmowały bezrobotnych z całego powiatu.

Wykres 27. Liczba osób rejestrujących i zawieszających działalność gospodarczą w Łaziskach Górnych
Źródło: Dane PUP.
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Na terenie Łazisk Górnych poza Powiatowym Urzędem Pracy aktywizacją zawodową
mieszkańców zajmuje się także Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizuje on program prac społecznie
użytecznych dla swoich bezrobotnych klientów, którzy kierowani są do pracy w Zakładzie Inżynierii
Miejskiej. Poza tym klienci Ośrodka korzystają z instrumentów aktywnej integracji w ramach
projektu systemowego „Przyszłość w naszych rękach” takich jak: doradztwo zawodowe, trening
umiejętności społecznych, kursy zawodowe.

Tabela 13. Liczba osób kierowanych i podejmujących prace społecznie użyteczne
Prace społecznie użyteczne – osoby

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Skierowane

27 osób

18 osób

25 osób

Podjęły prace społecznie użyteczne

20 osób

12 osób

22 osoby

Źródło: Dane OPS Łaziska Górne.

Bezrobocie to nie jedyny wskaźnik sytuacji na rynku pracy. Takim wskaźnikiem jest też
rozwój nowych podmiotów gospodarczych mierzony ich liczbą i aktywnością. Ewidencja
działalności gospodarczej prowadzona w gminie Łaziska Górne zawiera tylko wpisy osób fizycznych
prowadzących jednoosobową działalność oraz osób fizycznych wchodzących w skład spółek
cywilnych. W gminie rejestrowanych jest dużo nowych podmiotów - 151 firm w 2011, ale także
i coraz więcej zostaje zawieszonych - 86 firm. Najczęstszym rodzajem zarejestrowanych
działalności jest handel hurtowy i detaliczny oraz budownictwo. Niemniej jednak dane te nie
odzwierciedlają wielkości produkcji, czy też świadczonych usług w poszczególnych rodzajach
działalności na naszym terenie. Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na stały
wzrost liczby podmiotów gospodarczych.
Tabela 14: Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Łazisk Górnych
Osobowość prawna
2008
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą
1104
sektor prywatny - spółki handlowe
80
sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego
18
sektor prywatny – spółdzielnie
5

2009

2010

1136
82

1199
100

17
5

25
5

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl.
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Jedynym niepublicznym podmiotem realizującym projekty aktywizacyjne na terenie Łazisk
Górnych jest stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju, które w okresie 2008-2011
realizowało 2 projekty na rzecz bezrobotnych i uczących się mieszkańców, dofinansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowane do osób długotrwale bezrobotnych z osiedla
Długa –Zwałowa oraz młodzieży. Wsparciem objęto łącznie 40 osób.

3. Obszar: ochrona zdrowia
Kondycja zdrowotna społeczeństwa polskiego została omówiona w strategii rozwoju
ochrony zdrowia w Polsce 2007-2013.8 Wskazuje ona na szereg problemów i uwarunkowań
związanych ze stanem zdrowia obywateli. Omawia najczęstsze przyczyny zgonów oraz
śmiertelności noworodków. W dokumencie w szczególności podkreśla się konieczność
upowszechniania działań w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej.
W mieście Łaziska Górne ochrona zdrowia zorganizowania jest przez sieć placówek
podstawowej opieki medycznej oraz podmiotów specjalistycznych. Obejmuje ona następujące
podmioty:
•

Poradnie wchodzące w skład Zespołu Poradni „Centrum Medyczne” Przedsiębiorstwa
Usług Medycznych „PROELMED” Sp. z o.o.:
o Poradnia Wielospecjalistyczna Nr 1 w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30,
obejmująca następujące poradnie:
o poradnię podstawowej opieki zdrowotnej,
o poradnię alergologiczną,
o poradnię neurologiczną,
o poradnię okulistyczną,
o poradnię stomatologiczną,
o poradnię laryngologiczną,
o poradnię ginekologiczną,
o poradnię medycyny pracy,
o laboratorium analityczne - punkt poboru materiału do badań;

8

Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce 2007 -2013,.
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zalacznik_rp_06.pdf, dostęp 19.09.2011r.
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o Poradnia Wielospecjalistyczna Nr 2 w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 17, obejmująca
następujące poradnie:
o poradnię podstawowej opieki zdrowotnej,
o poradnię stomatologiczną,
o poradnię ginekologiczną,
o poradnię kardiologiczną,
o punkt poboru materiału do badań;
o Poradnia Wielospecjalistyczna Nr 3 w Łaziskach Górnych, ul. Staszica 4a, posiadająca
następujące poradnie:
o poradnię podstawowej opieki zdrowotnej,
o poradnię medycyny pracy,
o poradnię dermatologiczną,
o poradnię urazowo-ortopedyczną,
o poradnię rehabilitacyjną,
o poradnię reumatologiczną,
o punkt poboru materiału do badań;
•

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i
Rehabilitacyjny im. Ojca Pio, ul. Sikorskiego 41;

•

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Staszica 4.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy funkcjonuje od 01.01.2001r. posiada 30 łóżkowy zakład

stacjonarny prowadzący całodobową opiekę nad pacjentami nie wymagającymi leczenia
szpitalnego, których stan zdrowia wymaga pomocy pielęgniarskiej i opiekuńczej. Organem
założycielskim ZPO jest Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Najczęstszymi schorzeniami, które ograniczają funkcjonowania pacjentów są następujące
choroby:
• miażdżyca (49%),
• następstwa zawału mózgu (15,7%),
• choroba Alzheimera (blisko 10%),
• choroba Parkinsona (6%),
• stwardnienie rozsiane (6%),
• niewydolność serca (6%),
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• porażenia połowiczne (4%).
Kadrę placówki stanowi zespół specjalistów, do których należą: internista, lekarz psychiatra
i neurolog, pielęgniarki (14 osób), fizjoterapeuta, masażysta, terapeuta zajęciowy, psycholog,
logopeda.
W zakresie stanu zdrowia populacji w Łaziskach Górnych prowadzono badania wśród dzieci.
Jak wynika z raportu o badaniach wad postawy u dzieci stwierdzano nawet dysfunkcje aż u 70%
dzieci (badanie z 2006r. wśród dzieci z rocznika 1993). Najczęstszymi dysfunkcjami są: skrzywienie
kręgosłupa, płaskostopie, wady postawy.
Badania przesiewowe dotyczące stężenia cukru we krwi prowadzone w Łaziskach Górnych
przez Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie pozwoliły na objęcie badaniami
i diagnozę u mieszkańców, których liczbę ilustruje tabela 15.

Tabela 15. Wyniki badań przesiewowych dotyczących stężenia cukru we krwi prowadzonych przez
Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
Liczba
867
816
przebadanych
Stwierdzenie
72 – cukrzyca zaawansowana
podwyższonego
153
85 – stan zagrożenia cukrzycą
poziomu cukru
Źródło: Dane Górnośląskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Mikołowie.

938

635

763

76

23

36

Analizując aspekty profilaktyczne w ramach zagadnień zdrowotnych warto wspomnieć
o organizowaniu form turystyki i rekreacji dla mieszkańców. W ramach struktur samorządowych
podejmowanych jest szereg inicjatyw z zakresu turystyki.

Tabela 16. Liczba uczestników inicjatyw z zakresu turystyki i rekreacji podejmowanych w latach 20082011 w Łaziskach Górnych

Lata

Wycieczki turystycznorekreacyjne dla rodzin

„lato w mieście”

Rajdy górskie dla
młodzieży

Ilość
wyjazdów

Ilość osób

Ilość
wyjazdów

Ilość dzieci

Ilość
wyjazdów

Ilość dzieci

2008

11

612

9

689

-

-

2009

7

267

9

739

2

127

2010

4

114

8

650

2

148

2011

8

361

8

632

4

176

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.
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Jak wynika z danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomoc stacjonarna
skierowana do osób obarczonych problemami zdrowotnymi prowadzona jest w Domu Pomocy
Społecznej w Orzeszu, Domu Pomocy Społecznej w Borowej Wsi oraz Środowiskowym Domu
Samopomocy. Liczbę miejsc oraz liczbę osób oczekujących na przyjęcie w tych ośrodkach
przedstawia tabela 17.

Tabela 17. Liczba miejsc oraz liczba osób oczekujących na przyjęcie w ośrodkach pomocy społecznej
Domy Pomocy Społecznej
Liczba miejsc
DPS Orzesze
Liczba osób oczekujących na przyjęcie
Liczba miejsc
DPS Borowa Wieś
Liczba osób oczekujących na przyjęcie
Środowiskowy
Liczba osób korzystających wg stanu na 31
Dom Samopomocy grudnia danego roku

2008
96
7
150
13

2009
94
6
150
15

2010
90
6
150
12

20

20

Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Posiadana infrastruktura zaspakaja potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Istotnym
ograniczeniem jest aspekt finansowy korzystania z usługi wymagający partycypacji w kosztach
zarówno ze strony osoby korzystającej, jak i jej rodziny oraz gminy.
Dane Izby wytrzeźwień w Tychach wskazują na spadek ilości osób obejmowanych tą forma
usługi. Mieszkańcy Łazisk Górnych byli przyjmowani do placówki z następującą dynamiką:

Tabela 18. Dynamika przyjęć mieszkańców Łazisk Górnych do Izby wytrzeźwień w Tychach
2008
2009
2010
2011
Ogółem

277

232

210

213

w tym kobiet

41

27

18

11

mężczyzn

236

205

192

201

Źródło: Dane Izby wytrzeźwień w Tychach.

Jak wynika z zestawienia głównymi odbiorcami tej usługi są mężczyźni. Może to wskazywać
na skalę problemu uzależnienia od alkoholu i dysfunkcji przejawiających się w rodzinach.
Istotnym elementem opisującym zakres udzielanej pomocy osobom niepełnosprawnym na
terenie powiatu są usługi z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zakres tych usług
prezentuje tabela 19.
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Tabela 19. Usługi z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej udzielane osobom niepełnosprawnym na
terenie powiatu
2008
Lp.

Rodzaj zadania

2009

2010

Liczba osób
ubiegających się o
wsparcie

Liczba osób,
którym udzielono
wsparcia

Liczba osób
ubiegających się o
wsparcie

Liczba osób,
którym udzielono
wsparcia

Liczba osób
ubiegających się o
wsparcie

Liczba osób,
którym udzielono
wsparcia

440

350

406

218

382

126

382

368

359

344

295

245

43

27

44

21

35

10

4

Zwrot wydatków na
instrumenty i usługi
rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych
poszukujących pracy
i nie pozostających w
zatrudnieniu

11

11

10

10

6

6

5

Dotacje dla osób
niepełnosprawnych
na rozpoczęcie
działalności
gospodarczej,
rolniczej albo na
wniesienie wkładu
do spółdzielni
socjalnej

3

2

0

0

1

1

1

2

3

Uczestnictwo w
turnusach
rehabilitacyjnych
Zaopatrzenie w
sprzęt
rehabilitacyjny,
przedmioty
ortopedyczne i środki
pomocnicze
Likwidacja barier
architektonicznych,
technicznych i w
komunikowaniu się

Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Przeprowadzone badania wśród mieszkańców objęły problematykę podmiotów oferujących
pomoc dla mieszkańców gminy w zakresie uzależnień. Do podmiotów zaangażowanych w ten
problem społeczny mieszkańcy wskazali:
Tabela 20. Katalog instytucji udzielających pomocy w zakresie uzależnień
Instytucje lub organizacje oferujące pomoc
w uzależnieniach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
MOPS
Grupa AA
PUP
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miasta
Kościół
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
nie znam
Ogółem:
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Liczba
wskazań
10
8
6
4
3
1
1
1
1
4
39

Procent
odpowiedzi
25,64%
20,51%
15,38%
10,26%
7,69%
2,56%
2,56%
2,56%
2,56%
10,26%
100,00%
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Uczestnicy prac warsztatowych wskazali na problem z dostępnością do lekarzy
specjalistów. Problem polega na długości okresu oczekiwania, a także na braku pełnej dostępności
do usług specjalistycznych na terenie gminy Łaziska Górne. Źródeł niedostosowania oferty usług
do rzeczywistego zapotrzebowania uczestnicy upatrywali w warunkach kontraktowania usług
dyktowanych przez NFZ.
Badania ankietowe wśród mieszkańców, dotyczące sfery ochrony zdrowia, potwierdziły,
iż newralgicznym problemem starzejącego się społeczeństwa jest dostępność do usług
medycznych. Z badań wynika, że statystyczny mieszkaniec odwiedza lekarza raz na kwartał lub
rzadziej, częstsze wizyty są udziałem jedynie 9% badanych. Częstotliwość korzystania z usług
medycznych prezentuje wykres nr 28.

Wykres 28. Częstotliwość korzystania z usług medycznych
Źródło: Badania własne mieszkańców Łazisk Górnych.

Pacjenci najbardziej skarżą się na czas oczekiwania na wizytę u specjalisty. Deficyt poradni
i wykwalifikowanej kadry odnotowują prawie we wszystkich specjalnościach medycznych,
najczęściej jednak wskazuje się na:
• ginekologię,
• kardiologię,
• okulistykę
• i poradnie rehabilitacyjne.
Mieszkańcy sygnalizują także na niedostosowanie godzin przyjęć do czasu pracy pacjentów.
Pokłosiem tych opinii jest ocena usług medycznych jednostek ochrony zdrowia na terenie Łazisk.
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Respondenci w skali 1 do 10 (gdzie 1 to „bardzo słabo”, a 10 to „bardzo dobrze”) jakość
świadczonych usług ocenili nieco powyżej średniej (5,4), a ich dostępność na poziomie 4,9.
Bardzo niska jest świadomość prozdrowotna; jedynie 7% badanych uczestniczyło
w programach profilaktyczno-zdrowotnych organizowanych w mieście.

Wykres 29. Częstotliwość korzystania z programów profilaktycznych
Źródło: Badania własne mieszkańców Łazisk Górnych.

Wywiady ankietowe umożliwiły zebranie danych dotyczących oceny jakości i dostępności
do jednostek ochrony zdrowia.
Tabela 21. Ocena jakości i dostępności do jednostek ochrony zdrowia
Ocena działalności jednostek
ochrony zdrowia na terenie miasta
Jakość usług
Dostępność
1
4,23%
7,11%
2
5,63%
9,95%
3
8,45%
14,22%
4
15,02%
17,06%
5
20,19%
19,43%
6
12,68%
11,85%
7
14,55%
12,32%
8
12,68%
4,74%
9
3,76%
2,37%
10
2,82%
0,95%
100,00%
100,00%
Średnia
5,40
4,59
Źródło: Badania własne mieszkańców Łazisk Górnych.
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Mieszkańcy ocenili jakość oferowanych usług na poziomie powyżej średniej, natomiast
dostępność do usług osiągnęła notę 4,59, co potwierdza, iż brak jest zgodności tego elementu
z oczekiwaniami mieszkańców.
Obok usług medycznych ważnym czynnikiem determinującym stan zdrowia mieszkańców
jest dostępna infrastruktura sportowo-rekreacyjna. W Łaziskach Górnych jest ona wysoce
rozwinięta. Kluczowym podmiotem odpowiedzialnym za organizację tych usług jest Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do jego zasobów należy zaplecze w postaci:
• Hali Widowiskowo-Sportowej gdzie funkcjonują boiska do piłki ręcznej, siatkówki,
koszykówki,

tenisa

ziemnego.

W

hali

dostępne

są

także:

kręgielnia

z 6 skomputeryzowanymi torami, bilard, siłownia, salka fitness, sauna fińska. Obiekt
dysponuje widownią na ponad 400 miejsc, powierzchnia użytkowa obejmuje 4 500 m kw.
• Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Żabka” z otwartym basenem sportowym, basenem
rekreacyjnym z atrakcjami, boiskiem ze sztuczną trawą, 2 kortami tenisowymi
o nawierzchni ziemnej, 2 boiskami do siatkówki plażowej, boiskiem do piłki nożnej
plażowej, boiskiem do badmintona, boiskiem do gry w boulle, wypożyczalnią leżaków
i sprzętu sportowego oraz pięknymi terenami zielonymi. W sezonie zimowym funkcjonuje
lodowisko.
• Hali Sportowej przy ul. Staszica, posiadającej boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa
ziemnego.
• Stadionu Miejskiego z dwoma boiskami treningowymi do piłki nożnej.
W ramach MOSiR funkcjonują młodzieżowe sekcje sportowe:
Piłka nożna - 9 grup rocznikowych + bramkarze, korzystające z Hali w Łaziskach
Górnych, w Łaziskach Średnich oraz z terenów zielonych.
Piłka ręczna – 2 grupy rocznikowe – korzystające z Hali przy ul. Ogrodowej,
Piłka siatkowa – 3 grupy – (drużyna IV ligi kobiet, drużyna młodziczek i dzieci),
Ju-Jitsu – 1 grupa – korzystająca z Hali przy ul. Ogrodowej,
Tenis stołowy – 1 grupa – korzystająca z Hali przy ul. Ogrodowej (IV liga),
Ciężary – 2 grupy – korzystające z Hali przy ul. Staszica (II liga),
Lekkoatletyka – 1 grupa – korzystająca z Hali przy ul. Ogrodowej i terenów zielonych,
Kręgle klasyczne – 2 grupy – zajęcia na kręgielni w Łaziskach Średnich (I liga).
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MOSIR Łaziska Górne prowadzi szeroką działalność sportowo – rekreacyjną realizując liczne
zawody i turnieje sportowe, m.in.:
halowe turnieje piłkarskie (m.in. rocznikowe turnieje piłki nożnej halowej)
turnieje i zawody siatkówki (m.in.: w ramach DEN, Dni Świętojańskich)
zawody i turnieje piłki ręcznej (m.in. międzynarodowy turniej im. Olszówki)
turnieje koszykówki (m.in.: Amatorski turniej z okazji 3-go maja)
turnieje tenisa stołowego (Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne, Mistrzostwa Śląska w
kategoriach wiekowych, drużynowe i indywidualne Mistrzostwa Śląska w kategoriach
wiekowych, Grand Prix dla młodzieży, ligi amatorskie),
turnieje badmintona (m.in.: „Koniec wakacji”, Świąteczno-Noworoczny),
turnieje bowlingowe (ligi amatorskie, liczne turnieje amatorskie, Mikołaj na bowlingu),
turnieje siatkówki plażowej (m.in.: Turniej miast śląskich),
zawody lekkoatletyczne (m.in.: Bieg o „Łaziske Liście”, akcja: „Cała Polska biega”),
liczne szkolne, międzyszkolne zawody na poziomie powiatowym, rejonowym, wojewódzkim w
sztafetowych biegach przełajowych, tenisie stołowym, siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej,
badmintonie.
Zawody narciarskie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu mikołowskiego oraz dla mieszkańców miasta o Puchar Burmistrza w narciarstwie
alpejskim,
MOSiR współorganizuje piłkarską halową LIGĘ RED BOX, amatorską ligę piłki nożnej, powiatową
ligę siatkówki, amatorską ligę tenisa stołowego, INDUSTRIADĘ, Mistrzostwa Polski Energetyków w
bowlingu. Współpracuje przy organizacji imprez sportowych z jednostkami budżetowymi i
stowarzyszeniami powiatu mikołowskiego m.in.: z Domem Dziecka, Świetlicą Profilaktyczną,
(Spartakiada Dzieci niepełnosprawnych), Fundacją PRO-EKO (Spartakiada z Hektorem),
Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne „ELEKTRO” (Bowling, siatkówka), łaziskimi przedszkolami
(Olimpiada przedszkolaków), Domem Kultury, Stowarzyszeniem CARITAS, policją (Gimnazjalna Liga
Mistrzów - „Kibicuj bezpiecznie”) i strażą miejską, a także zakładami pracy (KWK Bolesław,
Elektrownią Łaziska, Firmą ERG, „Kaja”, „Ponar – Silesia”), Kołem Szachowym, Skatowym,
Wędkarskim, Parafiami itp.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje lub współorganizuje bardzo dużo imprez
okolicznościowych związanych z aktywnością sportową i rekreacyjną. Do najważniejszych należą:
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powiatowy turniej tenisa stołowego dla szkół i dorosłych (łącznie ponad 250 zawodniczek i
zawodników) – turniej dwudniowy.
miejskie, wiosenne biegi przełajowe dla łaziskich szkół – łącznie ponad 250 osób,
turniej piłki ręcznej mężczyzn oraz dziewczęcy turniej piłki ręcznej im. Gorsza,
turniej siatkówki pracowników oświaty, samorządu i związków zawodowych,
otwarte zawody bowlingowe powiatu mikołowskiego,
turniej MASTERS ligi amatorskiej tenisa stołowego,
turniej OPEN tenisa stołowego dzieci i młodzieży, rozgrywany w ramach całorocznej,
comiesięcznej rywalizacji uczniów;
siatkarskie MIXTY – halowy turniej dwójek siatkarskich;
zawody ciężarowców,
turnieje siatkówki dziewcząt,
turnieje podsumowujące lig bowlingowych;
plażowe turnieje siatkówki miast śląskich;
turnieje badmintona;
zawody narciarskie.
Ponadto MOSiR jako współorganizator uczestniczy w następujących przedsięwzięciach:
turnieje wędkarskie dla dzieci, młodzieży, par i oldbojów;
turnieje skata;
turnieje szachowe;
zawody żeglarskie;
jednodniowe wyjazdy narciarskie.

Ważnym podmiotem funkcjonującym w gminie w zakresie aktywności sportowej jest także
Klub Sportowy „Polonia Łaziska”. Hasło promocyjne Klubu brzmi „wychowujemy przez sport”.
W Klubie działają dwie

sekcje sportowe: piłka nożna oraz kręglarstwo. Działalność Klubu

Sportowego stanowi istotny element integracji społeczności lokalnej. Podczas imprez sportowych
mieszkańcy spotykają się i z entuzjazmem kibicują swoim reprezentantom. Aktualnie Klub piłkarski
funkcjonuje w trzeciej lidze a drużyna kręglarska w pierwszej lidze.
Mieszkańcy w badaniach ankietowych pozytywnie odnoszą się do dostępnej oferty
sportowo-rekreacyjnej. Uznają, iż obecna oferta jest dostosowana do potrzeb w tym zakresie.
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Aż 70% ankietowanych określa zbieżność oferty sportowo-turystycznej z oczekiwaniami
mieszkańców.
Nieusatysfakcjonowanych poproszono o inwentaryzację braków w sferze sportu.
Najczęściej wymieniano: potrzebę krytego basenu, uruchomienia stoku narciarskiego, ścianki
wspinaczkowej, całorocznego lodowiska oraz ścieżek rowerowych i przełajowych.
Aktywność fizyczną mieszkańców Łazisk należy ocenić jako ponadprzeciętną. Dwie trzecie
badanych odwiedza obiekty sportowe na terenie miasta, choć czyni to z różną intensywnością;
co piąty badany uprawia sport regularnie.

Wykres 30. Częstotliwość korzystania z obiektów rekreacyjno – sportowych
Źródło: Badania własne mieszkańców Łazisk Górnych.

Wśród barier uniemożliwiających czynny wypoczynek wskazywano:
• brak czasu – prawie połowa badanych,
• brak środków finansowych, ( co szósty badany),
• nieatrakcyjność oferty,
• niską motywację.

64

Wykres 31. Bariery ograniczające korzystanie z infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy
Łaziska Górne
Źródło: Badania własne mieszkańców Łazisk Górnych.

4. Obszar: bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo publiczne jest jednym z podsystemów szeroko rozumianego systemu
bezpieczeństwa

państwa.9

Jego

najistotniejszym

celem

jest

zapewnienie

porządku

konstytucyjnego, ochrony przed zjawiskami kryminogennymi, zagrożeniami środowiska oraz
zapewnienie porządku publicznego.10
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z najważniejszych
i najstarszych zadań publicznych, związanych ściśle z samym powstawaniem władzy publicznej.
Treść tej funkcji państwa jest od dawna wiadoma, zakorzeniona w świadomości społecznej
i intuicyjnie zrozumiała.11
Do podmiotów zapewniających bezpieczeństwo publiczne w Mieście Łaziska Górne należą:
Komisariat Policji, Straż Miejska oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

9

System – każdy złożony obiekt wyróżniony z badanej rzeczywistości, stanowiący całość tworzoną przez zbiór
obiektów elementarnych (elementów) i powiązań (relacji). Zob. P. Sienkiewicz: Inżyniera systemów, Warszawa 1983, s.
27. System bezpieczeństwa państwa – skoordynowany wewnętrznie zbiór elementów organizacyjnych, ludzkich
i materiałowych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom państwa, a w szczególności
politycznym, gospodarczym, psychospołecznym, ekologicznym i militarnym. Zob. Słownik terminów z zakresu
bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002, s. 139.
10
M. Lisiecki, B. Kwiatkowska-Basałaj: Pojęcie bezpieczeństwa oraz prognostyczny model jego zapewnienia, [w:] P.
Tyrała (red.): Zarządzanie bezpieczeństwem, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, s. 57-58.
11
P. Sarnecki, P. Czarny: Kompetencje organów władzy publicznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, [w:] J. Widacki, J. Czapska (red.): Bezpieczny obywatel - bezpieczne państwo, Lublin 1998, s. 76; M. A.
Krąpiec: Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1993, s. 154-155.
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Policja jest podstawową formacją przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz
do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do podstawowych funkcji Policji
w obszarze bezpieczeństwa publicznego należy:
•

funkcja ochronna – związana z ochroną życia, zdrowia ludzi oraz ich mienia, a także
bezpieczeństwa i porządku publicznego;

•

funkcja prewencyjna – zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom
kryminogennym;

•

funkcja porządkowa – wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

•

funkcja profilaktyczna – inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw i wykroczeń;

•

funkcja administracyjna – gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji
kryminalnych; prowadzenie bazy danych;

•

funkcja kontrolna – kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych.12
Przestępstwa ujawnione na przestrzeni lat 2008 – 2011 przez Policję w Łaziskach Górnych

ilustruje tabela 22.

Tabela 22. Przestępstwa ujawnione przez Policję w Łaziskach Górnych w latach 2008 – 2011
2011
Kategorie przestępstwa

2008

2009

2010

(do
31.08.2011)

Zabójstwo

1

0

0

0

Zgwałcenie

1

0

1

0

Kradzież cudzej rzeczy

82

67

71

51

Kradzież samochodu

9

2

8

14

Kradzież z włamaniem

56

40

49

36

Rozbój i wymuszenie rozbójnicze

6

8

8

3

Rozbój z bronią
narzędziem

0

0

2

0

2

0

0

0

Razem

145

117

139

Uszczerbek na zdrowiu

10

14

8

1

Bójka lub pobicie

8

7

7

0

Uszkodzenie rzeczy

40

34

36

20

Pożar z winy umyślnej

12

lub

niebezpiecznym

R. Rojtek: System bezpieczeństwa publicznego Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa 2006, s. 81-82.
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Krótkotrwały zabór pojazdu

1

1

4

1

Przestępstwo
publicznemu

14

3

2

1

Naruszenie ustawy o przeciw. narkomanii

18

5

8

8

Fałszerstwo (Krym.)

3

4

1

3

Oszustwo (Krym.)

20

10

8

3

Oszustwo (gosp.)

1

6

2

1

Przestępstwa drogowe

41

47

45

35

Ogółem przestępstw

335

307

319

185

Wykrywalność

62,6

63,2

59,9

52,6

Ustalenie sprawców

146

169

175

bd

przeciw

funkcjonariuszowi

Źródło: Sprawozdanie roczne Komendanta Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych wraz z informacją o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego za lata 2008 – 2011.

Do najpowszechniejszych przestępstw należą kradzieże, w tym także powiązane
z włamaniem, uszkodzenia mienia i rozboje, a także przestępstwa drogowe. Dane dotyczące
przestępczości wśród nieletnich wskazują na zmienną dynamikę zachowań sprzecznych z prawem.

Tabela 23. Ilość czynów przestępczych oraz osób przekraczających normy prawne w latach 2008 - 2010
2008

2009

2010

Czyny nieletnich

17

8

20

Ilość sprawców

20

9

18

Źródło: Sprawozdanie roczne Komendanta Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych wraz z informacją o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego za lata 2008 – 2011.

W związku z realizacją zadań w obrębie problematyki przemocy w rodzinie komisariat Policji
odnotował następujące dane dotyczące zastosowania Niebieskiej Karty (tabela 24):

Tabela 24. Ilość rodzin, w których zastosowano Niebieską Kartę w latach 2008-2011

Ilość rodzin

2008

2009

2010

2011
(do 31.08.2011)

21

16

16

15

Źródło: Sprawozdanie roczne Komendanta Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych wraz z informacją o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego za lata 2008 – 2011.

Zakres prowadzonej przez Policję działalności interwencyjnej odzwierciedla tabela 25.
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Tabela 25. Zakres prowadzonej przez Policję działalności interwencyjnej w latach 2008 - 2011
2008

2009

2010

20112011
(do 31.08.2011)

Ilość interwencji

2058

1781

1641

1215

W tym domowych

667

629

599

404

W miejscach publicznych

914

671

644

466

Inne

477

481

398

345

Źródło: Sprawozdanie roczne Komendanta Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych wraz z informacją o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego za lata 2008 – 2011.

Komisariat Policji w swojej działalności realizuje wytyczne nakreślone przez Komendanta
Głównego Policji. Na lata 2010 – 2012 nakreślono następujące priorytety:
1. wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań
szczególnie uciążliwych społecznie;
2. poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych;
3. podniesienie jakości czynności prowadzonych na miejscu przestępstwa i wykroczenia;
4. poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
5. zwiększenie poziomu zadowolenia policjantów i pracowników policji poprzez zapewnienie
optymalnych warunków do realizacji zadań.
Policjanci w swojej działalności współpracują ze Strażą Miejską (łączone partole), szkołami
i przedszkolami (kampanie na rzecz bezpieczeństwa na drodze), społecznością lokalną (spotkania
z Radami Osiedli). Ważnym aspektem działalności Policji jest profilaktyka przestępczości, a także
skuteczna współpraca z mieszkańcami.
Straż Miejska realizuje swoje funkcje poprzez grupę 12 strażników realizujących zadania
w terenie oraz w odpowiedzi na zgłaszane interwencje. Najczęstsze powody interwencji ilustruje
tabela 26.

Tabela 26. Najczęstsze powody interwencji Straży Miejskiej
Interwencje wykonane przez strażników miejskich
RODZAJ
Samodzielnie

Wspólnie z
policją

Na prośbę
dyżurnego KP

Zakłócanie porządku, spokoju i ciszy
nocnej (awantura domowa)

396

520

222

Spożywanie(usiłowanie)

458

128

31

napojów

68

alkoholowych
niedozwolonych

w

miejscach

Kłótnia

13

32

6

Używanie słów nieprzyzwoitych

1

3

-

Złośliwe utrudnianie korzystania z
urządzeń

4

-

-

Podejrzane osoby

31

61

5

Kradzież/włamanie

18

154

29

-

-

-

Pobicie, rozboje, próba zabójstwa,
samobójstwa, samookaleczenie, bójki

21

36

49

Pożaru

28

9

13

Zniszczenie mienia

14

39

10

Włączony alarm obiektu

53

58

40

29

18

16

Obowiązek opieki nad małoletnim

12

6

7

Awarie

81

8

7

RAZEM

1159

1072

435

Usiłowanie dokonania włamania

Osoba
wymagająca
medycznej

pomocy

Źródło: Dane Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych za 2010r.

Straż Miejska podejmuje również działania wobec osób nietrzeźwych. W 2010roku podjęto w tym
zakresie następujące czynność (tabela 27):

Tabela 27. Działania Straży Miejskiej wobec osób nietrzeźwych w 2010 roku
Transport nietrzeźwych

Samodzielnie

Na prośbę dyżurnego KP

Do izby wytrzeźwień

198

118

Do miejsca zamieszkania

115

25

Razem

313

143

Źródło: Dane Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych za 2010r.

Łącznie Staż Miejska wykonuje ok. 29 000 kontroli w obiektach i miejscach stwarzających
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego (szkoły, basen „Żabka”, miejsca
przebywania osób bezdomnych, dworce PKP, miejsca zagrożone nielegalnym pozbywaniem się
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odpadów, przejezdność dróg w okresie zimowym, posesje prywatne, budynki socjalne znajdujące
się na terenie miasta).
W ramach działań profilaktycznych Straż Miejska realizuje program „Bezpieczna droga do
szkoły”. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonach szkół.
Codziennie strażnicy zabezpieczają przejścia dla pieszych przy szkołach podstawowych, gdzie
występuje największe natężenie ruchu pojazdów, głównie w godzinach najbardziej zagrożonych,
tj. 730-800. W ramach akcji podjęto działania w celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom
w rejonie szkoły, w szczególności w czasie dojścia do szkoły. Udzielano również pomocy dzieciom
podczas przechodzenia przez jezdnię na wyznaczonych przejściach dla pieszych oraz propagowano
prawidłowe zachowanie się na drodze.
W zakresie zagadnień związanych z wykroczeniami komunikacyjnymi – działania Straży
Miejskiej w roku 2010 przestawia tabela 28.

Tabela 28. Działania Straży Miejskiej związane z wykroczeniami komunikacyjnymi w 2010 roku
Rodzaj

Wnioski o ukaranie
do Sądu

Pouczono

Ukarano MKK

„Spokojna strefa”

11

32/3200

Nieprawidłowe
parkowanie, blokowanie
ruchu i inne

644

226/25850,-

2

Prowadzenie pojazdu bez
uprawnień

-

8/4000,-

-

Piesi naruszający przepisy
o ruchu drogowym

144

236/12750,-

-

Zanieczyszczenie drogi,
uszkodzenie nawierzchni,
itp.

24

-

-

Przekroczenie prędkości

12

173/29850,-

6

835

675/75650,-

8

Razem

Źródło: Dane Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych za 2010r.

Obok Policji i Straży Miejskiej na terenie gminy Łaziska Górne w zakresie bezpieczeństwa
publicznego zaangażowana jest także Ochotnicza Straż Pożarna. OSP jest zorganizowaną formacją
zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż
przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań
Straży Pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.
Na terenie miasta Łaziska Górne powołane są trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
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1. OSP Łaziska Górne, Pl. Ratuszowy 1,
2. OSP Łaziska Średnie, ul. Pstrowskiego 9,
3. OSP Łaziska Dolne, ul. Szkolna 6.
Łącznie ilość członków Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łaziskach Górnych
według stanu na dzień 31.12.2010 r. wynosi:
•

66 członków czynnych,

•

31 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ( w wieku poniżej 18 lat),

•

5 członków honorowych.

Obok wymienionych podmiotów w sferze bezpieczeństwa w mieście funkcjonuje również
stowarzyszenie

”Bezpieczne Miasto’’. Skupia ono przedstawicieli samorządu, instytucji

państwowych i lokalnych oraz osoby prawne i fizyczne poczuwające się do odpowiedzialności za
wspólne dobro jakim jest bezpieczeństwo na terenie miasta Łaziska Górne.
W trosce o bezpieczeństwo obywateli miasta Stowarzyszenie ukierunkowało swoje działania na
jego najmłodszych mieszkańców. Do podejmowanych przez stowarzyszenie inicjatyw należą:
•

coroczne akcje rozdawania emblematów odblaskowych uczniom klas pierwszych szkół
podstawowych,

•

organizowanie spektakli teatralnych o tematyce bezpieczeństwa na drogach dla uczniów
szkół podstawowych oraz sześciolatków z łaziskich przedszkoli,

•

konkursy plastyczne „Bezpiecznym bądź” „Bezpieczne droga do szkoły”, „Jestem
bezpieczny na drodze”, „Jestem bezpieczny i rozważny” (każdego roku Stowarzyszenie
nagradza wszystkich uczestników konkursu),

•

sponsorowanie nagród dla zwycięzców turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” dla
młodzieży gimnazjalnej i szkół ponad gimnazjalnych,

•

przeprowadzenie akcji „Bezpieczne wakacje” o tematyce bezpiecznego zachowania się nad
wodą dla uczniów pierwszych klas gimnazjalnych (pokazy ratownictwa wodnego),

•

realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczny Świat Ucznia” kształtującego pozytywne
wzorce zachowań na ulicy, w domu i w kontaktach z innymi. W ramach programu
sfinansowano karty pracy o bezpieczeństwie dla dzieci (585 szt.) i przewodnik pracy dla
nauczycieli (150 szt.),

•

przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli dotyczącego trudnych zachowań uczniów oraz
zagrożeń, z jakimi można się spotkać w szkole i sposobów zapobiegania patologiom,
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Ponadto Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” w ramach akcji „bezpieczne drogi” uczestniczyło
w przeprowadzaniu bezpłatnych przeglądów pojazdów samochodowych organizowanych przez
firmę „ETRANS”. Celem akcji było zwiększenie bezpieczeństwa na drodze przez ograniczenie ilości
pojazdów niesprawnych w lokalnym ruchu drogowym. Zorganizowany został przez Stowarzyszenie
nieodpłatny kurs samoobrony dla kobiet a także wdrożono projekt „Elektroniczny strażnik” –
obejmujący wprowadzenie skutecznych metod i środków technicznego zabezpieczenia mienia w
miejscach publicznych, poprzez stworzenie systemu dozoru wizyjnego, na terenie całego Powiatu
Mikołowskiego.
Analiza danych z Sądu Rejonowego w Mikołowie wskazuje, że liczba prowadzonych spraw

karnych oraz nadzorów kuratorskich utrzymuje się od kilku lat na tym samym poziomie. Wśród
przestępstw dominowały:
• przestępstwa przeciwko mieniu (blisko 50 % wszystkich przestępstw),
• przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
• przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
• przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece.
Dynamikę ilości rozpatrywanych spraw przed Sądem Rejonowym w Mikołowie prezentuje
tabela 29.

Tabela 29. Dynamika ilości rozpatrywanych spraw przed Sądem Rejonowym w Mikołowie
2008
2009
2010
2011
Ilość rozpatrywanych spraw

814

722

784

403

Ilość osób skazanych

763

646

740

370

Ilość spraw z oskarżenia publicznego

812

717

782

395

Źródło: Dane Sądu Rejonowego w Mikołowie za lata 2008 – 2011.

Na stałym poziomie od kilku lat utrzymuje się ilość prowadzonych nadzorów kuratorskich.
W powiecie mikołowskim nadzór kuratora objął:

Tabela 30. Zestawienie ilości prowadzonych nadzorów kuratorskich
2008
2009

2010

2011

Ilość nadzorów kuratorskich w rodzinach

56

59

40

64

Ilość nadzorów kuratorskich wśród nieletnich

40

41

31

39

Źródło: Dane Sądu Rejonowego w Mikołowie za lata 2008 – 2011.
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Analizę zagadnień związanych z bezpieczeństwem w wymiarze powiatu mikołowskiego
zawiera raport Katarzyny Susabowskiej.13. Mieszkańcy Łazisk (1 236 osób), objęci tym badaniem,
odnieśli się do następujących zagadnień i wskazali na następujące problemy:
1. Poczucie bezpieczeństwa (ponad 70% respondentów określa, iż czuje się bezpiecznie
w swoim miejscu zamieszkania).
2. Najbardziej uciążliwe zagrożenia dla mieszkańców. W tej grupie zalazły się: niszczenie
mienia (30,71%), spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych (23,32%) oraz włamania
(np. do mieszkań, piwnic, samochodów, warsztatów).
3. Najbardziej niebezpieczne miejsca na terenie miasta.
4. Propozycje działań, które wpłynęłyby na poprawę bezpieczeństwa (najczęstszą propozycją
jest zwiększenie ilości partoli Policji i Straży Miejskiej, wizyty dzielnicowego w terenie,
wprowadzenie monitoringu, a także zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży).
Subiektywne poczucie bezpieczeństwa zostało poddane analizie także w badaniach
społecznych prowadzonych wśród mieszkańców Łazisk Górnych. Zdecydowana większość
badanych wskazała, iż w swojej społeczności czuje się bezpiecznie.

Wykres 32. Poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców
Źródło: Badania własne mieszkańców.

Badanie objęło również problematykę miejsc najbardziej niebezpiecznych. Ankietowani
wskazali na następujące lokalizacje:
13

K. Susabowska: Bezpieczeństwo w powiecie mikołowskim. Raport z badań.06.2008, Wydział Zarządzania Politechniki
Śląskiej. Maszynopis powielony.
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Tabela 31. Katalog miejsc najbardziej niebezpiecznych na terenie miasta Łaziska Górne
Dzielnice, ulice i miejsca szczególnie
Procent
niebezpieczne
Ilość wskazań
odpowiedzi
ul. Zwałowa, Długa, Wietnam
55
23,11%
Oś. Kościuszki
50
21,01%
park, miejsca zalesione, nieoświetlone
23
9,66%
okolice dworców
21
8,82%
Centrum
13
5,46%
Oś. Energetyków
12
5,04%
okolice lokali sprzedających alkohol
12
5,04%
"Wierzysko”
9
3,78%
Łaziska Średnie
8
3,36%
ul. Wyrska
5
2,10%
ul. Chopina
4
1,68%
ul. Świerczewskiego
4
1,68%
osiedla, blokowiska
3
1,26%
okolice kopalni
3
1,26%
przejście pod wiaduktem
2
0,84%
inne ulice
8
3,36%
nie znam takich miejsc
6
2,52%
Razem
238
100,00%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców

W badaniu ankietowym poproszono mieszkańców o ocenę działań prewencyjnych służb
zapewniających bezpieczeństwo w gminie. Na skali ocen 1 oznaczało brak działań prewencyjnych,
natomiast 10 – działania satysfakcjonujące w pełni. Otrzymane wyniki wskazały na następującą
ocenę dla tych służb:

Tabela 32. Ocena działań prewencyjnych Policji i Straży Miejskiej
Wskazania
Ocena działań Policji
Ocena działań Straży Miejskiej
1
8,92%
12,62%
2
6,10%
12,15%
3
17,37%
18,22%
4
14,08%
10,28%
5
24,41%
21,96%
6
10,80%
9,35%
7
7,98%
8,41%
8
7,98%
4,21%
9
0,94%
1,87%
10
1,41%
0,93%
Mediana
4,57
4,16
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców.
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W badaniu poruszono także problem narkomanii w Łaziskach Górnych. W trakcie
warsztatów uczestnicy sygnalizowali występowanie tego zagrożenia na terenie Łazisk, dlatego też
postanowiono zbadać percepcję tego zjawiska. Poniższy wykres prezentuje rozkład odpowiedzi.
Dwie trzecie badanych zetknęło się w jakiejś formie z narkomanią na terenie miasta; w tej liczbie
znajdują się Ci, którzy mogą się wypowiadać na temat miejsc, faktów i osób zaangażowanych
w proceder sprzedaży lub znają osoby biorące.

Wykres 33. Opinia mieszkańców w zakresie problematyki narkotyków
Źródło: Badania własne mieszkańców.

Świadomość występowania zjawiska uzależnień nie koresponduje z wiedzą na temat
instytucji i specjalistów mogących udzielać wsparcia osobom uzależnionym i zagrożonym, a także
prowadzić działalność prewencyjną w tym obszarze. Jedynie co szósty respondent ma wiedzę
dotyczącą tej kwestii wskazując PCPR, MOPS, grupy wsparcia (AA), Kościół, OIK, świetlicę
profilaktyczno-wychowawczą, PUP. Warto zaznaczyć, iż są to wskazania nielicznej grupy
respondentów, co powinno skłonić podmioty udzielające wsparcia do oceny promocji własnych
działań.
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5. Obszar: aktywność społeczna i kulturalna
Jednym z przejawów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności mieszkańców jest
zaangażowanie się w działalność lokalną na rzecz miasta i społeczności lokalnej. Aktywni
mieszkańcy partycypują w rozwiązywaniu problemów społecznych, angażują się w działalność
wolontarystyczną i samoorganizują się w stowarzyszenia oraz fundacje. W ustawie o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie14 dookreślono, iż aktywność obywatelska w nowoczesnym
społeczeństwie przyjmuje ramy prawne w formie stowarzyszenia lub fundacji. Instytucje
pozarządowe w miarę swojego rozwoju pełnią ważną rolę – partnera samorządu w realizacji zadań
publicznych z zakresu sportu, pomocy społecznej, edukacji czy kultury. Na terenie miasta
zarejestrowane są 22 stowarzyszenia i jedna fundacja. Ich liczba w ostatnich latach powoli wzrasta.
Co roku przybywa średnio jeden nowy podmiot. Od kwietnia 2011 lokale w budynku należącym do
miasta i administrowanym przez Zakład Inżynierii Miejskiej na ul. Wyszyńskiego 8 zostały oddane
do dyspozycji organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. Otwarło to nowy rozdział
we współpracy między organizacjami społecznymi a miastem. Z lokalów korzystają takie
organizacje jak: Centrum Społecznego Rozwoju, Koło Gospodyń Wiejskich, Ruch Autonomii Śląska,
Związek Górnośląski, Honorowy Klub Dawców Krwi, Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki, Pomocy
i Rozwoju Psychospołecznego „Promoc”, Klub Radnych „Nasza Ziemia”. Współpraca finansowa
miasta i organizacji pozarządowych nadaje tym instytucjom rozpędu i pozwala im rozwijać się
w realizacji zadań publicznych. W roku 2010 Łaziska Górne współpracowały finansowo
z 9 organizacjami pozarządowymi, w tym z 5 spoza Łazisk Górnych. Świadczy to o tym, że łaziskie
organizacje nie realizują niektórych zadań, np. z zakresu ochrony zdrowia.
Tabela 33. Organizacje pozarządowe i obszary zadań publicznych, które zostały przekazane organizacjom
pozarządowym w 2010 w drodze konkursu ofert
Lp.

1.

2.

14

Organizacja

Centrum
Społecznego
w Łaziskach Górnych

Orzeskie
Stowarzyszenie
„Pomocna Dłoń” w Orzeszu

Obszar tematyczny

Rozwoju

Charytatywne

Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób polegające
na realizacji programów osłonowych na rzecz
mieszkańców ulic Długa, Zwałowa
Zapewnienie
pomocy
rzeczowej
osobom
potrzebującym w postaci żywności, ubrań
i środków czystości, w tym dystrybucja żywności
przekazywanej nieodpłatnie w ramach programu
unijnego PEAD

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. Nr 96, poz. 873.
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3.

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej
Różańca Świętego w Łaziskach Górnych

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży

4.

Śląski Okręgowy Związek Kręglarski
Katowicach z siedzibą w Łaziskach Górnych

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży

5.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz
z Upośledzeniem Umysłowym –
w Mikołowie

6.

Towarzystwo Przyjaciół Łazisk
w Łaziskach Górnych

Kultura, sztuka, ochrona tradycji i dóbr kultury

7.

Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w
Mikołowie

Ochrona i promocja zdrowia

8.

Stowarzyszenie Amazonek Powiatu
Mikołowskiego w Mikołowie

Ochrona i promocja zdrowia

9.

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, Koło
w Mikołowie

Ochrona i promocja zdrowia

w

Osób
Koło

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie – dowóz
uczniów
niepełnosprawnych
do
ośrodka
rehabilitacyjnego

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

W ramach realizowanych badań poproszono mieszkańców o samoocenę własnej
aktywności społecznej. Rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. Postawy pro aktywne
deklaruje ponad 20% badanych, niechęć co czwarty, a brakiem czasu tłumaczy się 36%. Znaczący
procent respondentów szuka bezskutecznie wiedzy o możliwościach działania na rzecz
społeczności

lokalnej,

to

wskaźnik

sugerujący,

iż

organizacje

pozarządowe

powinny

zintensyfikować działania promocyjno-informacyjne na terenie miasta. Tylko 4% mieszkańców jest
członkiem jakiejś organizacji.

Wykres 34. Zaangażowanie mieszkańców w działalność społeczną
Źródło: Badania własne mieszkańców.
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Kolejnym elementem podlegającym weryfikacji w ramach prowadzonych badan był stopień
znajomości lokalnych organizacji społecznych. Wiedzą na ich temat legitymuje się tylko co czwarty
badany (23% wskazań). Do najczęściej wymienianych należą:
• Centrum Społecznego Rozwoju (najwięcej wskazań),
• Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”,
• Stowarzyszenie „Promoc”,
• Stowarzyszenie „Białe Misie”,
• Grupy działające przy Kościele ( zespół charytatywny, grupy AA, Oazy, Dzieci Maryi).
Badani mieszkańcy deklarują niewielkie zainteresowanie możliwością aktywnego
konsultowania procesów decyzyjnych w mieście. Niechętna większość uzasadnia swoją postawę
brakiem zainteresowania, czasu, kompetencji, bądź dezaprobatą dla władz lokalnych. Osoby
zainteresowane takim działaniem widzą w tym możliwość wpływania na sytuację w mieście,
sposób kontrolowania władz lokalnych, obowiązek obywatelski czy szansę na zmianę relacji władze
–społeczność.

Wykres 35. Zainteresowanie mieszkańców procesem konsultacji społecznych
Źródło: Badania własne mieszkańców

W mieście zarejestrowane są dwie organizacje pozarządowe mające status organizacji
pożytku publicznego – Fundacja Pracownicza PRO-EKO oraz Centrum Społecznego Rozwoju.
Działania Fundacji od 1993 roku wspierają: ochronę zdrowia i pomoc społeczną, działalność
oświatową, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wypoczynek, sport i rekreację, ochronę
środowiska oraz szeroko rozumianą działalność kulturalną. Fundacja pomaga finansowo szpitalom
oraz placówkom służby zdrowia. Na pomoc Fundacji mogą również liczyć osoby, które uległy
wypadkom w miejscu pracy lub wypadkom komunikacyjnym. Fundacja pomaga także dzieciom,
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wspiera kolonie charytatywne, dofinansowuje budowę infrastruktury służącej dzieciom.
Działalność Fundacji wykracza poza Łaziska Górne i powiat mikołowski.
Centrum Społecznego Rozwoju działa od 2004 roku realizując projekty wspierające
zainteresowania dzieci i młodzieży. CSR prowadzi Punkt Pracy Socjalnej na osiedlu Długa-Zwałowa
oraz organizuje warsztaty dla młodzieży, wspiera kulturę i wolontariat. W okresie 2008-2011
Stowarzyszenie realizowało 3 projekty dofinansowane z EFS (łącznie prawie 150.000 zł), w których
wzięło udział 50 mieszkańców Łazisk Górnych: „Aktywizacja społeczna mieszkańców osiedla
socjalnego Długa-Zwałowa poprzez rozwój usług Punktu Pracy Socjalnej”, „Interdyscyplinarnie
przeciw wykluczeniu w gminach Łaziska Górne, Orzesze i Wyry”, którego celem było zintegrowanie
służb pomocy społecznej i rynku pracy oraz „Akademia Młodych Menedżerów Inicjatyw
Społecznych i Kulturalnych”, którego celem była promocja kształcenia młodzieży w wieku 18-25,
a także rozwój ich zainteresowań i umiejętności pisania projektów. Od 2005 roku CSR prowadzi
kilkuosobowy klub filmowy w Łaziskach Górnych. W ramach działania klubu realizowane są
amatorskie filmy krótkometrażowe, organizowane są wyjazdy na festiwale i przeglądy filmów
niezależnych. Od 2009 roku CSR prowadzi w Łaziskach Górnych ogólnopolski portal filmu
niezależnego „Filmowe Południe”, który dziennie odwiedza kilkadziesiąt osób. Centrum
Społecznego Rozwoju wraz ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” i Stowarzyszeniem „Promoc”
corocznie organizuje festyn rodzinny, na którym oprócz gier i zabaw dla dzieci odbywają się
występy sceniczne i koncerty zespołów.
Spośród trzech parafii usytuowanych na terenie Łazisk Górnych, największą i najbardziej
aktywną jest Parafia Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych, gdzie działa
najwięcej organizacji społecznych o profilu charytatywnym: Stowarzyszenie "Białe Misie",
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Parafialny Zespół
Charytatywny, Liga Misyjna oraz inne organizacje i grupy modlitewne. Łącznie przy parafii
funkcjonuje 15 grup parafialnych, które zrzeszają ok. 350 osób. Parafia prowadzi także nauki
przedślubne dla par oraz poradnie życia rodzinnego, z których skorzystało w 2009 - 200 par,
w 2010 - 145 par, w roku 2011 - 124 pary. Parafia organizuje także corocznie festyn i kolonie dla
dzieci z ubogich rodzin.
W Łaziskach Górnych istnieje także kilka stowarzyszeń realizujących cele kulturalne, jednym
z nich jest Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne "Elektro". Stowarzyszenie to koncentruje się na
organizacji imprez sportowych, wspiera także Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki
przy organizacji okazjonalnych koncertów i dnia otwartego muzeum. W 2010 roku stowarzyszenie
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pozyskało 18 000 zł na organizację w Łaziskach Święta Szlaku Zabytków Techniki „Industriada”. W
Łaziskach Górnych zarejestrowano także w 2010 roku Stowarzyszenie Dziedzictwo Kultury, które
ma na celu promocję kultury górnośląskiej, jednak do tej pory działania organizacji nie są
widoczne. Ważną organizacją wywierająca duży wpływ na życie kulturalne miasta jest
Towarzystwo Przyjaciół Łazisk, które w ciągu ostatniego 20 - lecia wspierało drobne wydawnictwa
na temat miasta, fundowało nagrody w różnego rodzaju konkursach. TPŁ rozdaje „Łaziskie liście”
głównie podczas imprez kulturalno-sportowych podczas Świętojańskich Dni Łazisk.
W Łaziskach Górnych główną instytucją kreująca życie kulturalne jest Miejski Dom Kultury.
W opinii mieszkańców, głównym organizatorem kultury jest bez wątpienia Miejski Dom Kultury
który uzyskał dwie trzecie wskazań (66,4%) zostawiając daleko w tyle Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji, Biblioteki Publiczne, Kościół, Urząd Miejski. MDK posiada swoje filie w Łaziskach
Średnich oraz Łaziskach Dolnych. Żaden z budynków nie jest przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, a wejście utrudniają przede wszystkim schody. Jak głosi statut MDK, do
podstawowych zadań MDK należy wychowanie przez sztukę i edukację kulturalną społeczeństwa,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W gestii Domu Kultury jest tworzenie
warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego oraz tworzenie
warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
W 2010 roku w siedzibie MDK działało 15 grup amatorskich, w Łazikach Średnich odbywają się
stałe zajęcia dla 3 zespołów, Łaziska Dolne dysponują jedynie salą na piętrze remizy strażackiej
OSP. Swoją siedzibę mają tu koło Hodowców Gołębi Pocztowych i Koło Gospodyń Wiejskich.
W Łaziskach Górnych działa Grupa teatralna „Mixtura” (10 osób), Dziecięcy Zespół Artystyczny
„Radość” (50 osób), Grupa taneczna „Paradiso”( 12 osób), Zespół estradowy (6 osób), Zespół
„Stream” (10 osób), Kółko plastyczne (40 osób), Warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych
(15 osób), Zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci (15 osób), Capoeira (16 osób), Klub Myśli
Politycznej (12 osób), Chór mieszany „Echo” (50 osób), Chór mieszany „Wanda” (28 osób), Chór
mieszany „Moniuszko” (22 osób), Kącik twórczy dla pań (8 osób), Klub seniora (30 osób). W filii
w Łaziskach Średnich działa Klub Filmowca Amatora „NURT 58” (7 osób), Klub skatowy (30 osób),
Klub szachowy (15 osób). W sumie w działalność tych amatorskich zespołach w 2010 roku
zaangażowanych były 442 osoby. Statystyka ta nie podaje ilości osób należących do zespołów
i grup działających na zasadzie wynajmu sal. W ten sposób częściowo odpłatnie odbywa się w MDK
Aerobik, Kursy języków obcych, Ognisko Muzyczne, salę wynajmuje także Orkiestra Dęta KWK
„Bolesław Śmiały”. Zajęcia we wszystkich kołach i zespołach nastawione są na rozwój osobisty
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dzieci, młodzieży, a także osób starszych. Gromadzą one osoby zaangażowane bezpośrednio
w działanie koła czy klubu.
Kolejnym ważnym statutowym działaniem MDK jest inspirowanie, organizowanie
i koordynowanie imprez, akcji kulturalnych, przeglądów i festiwali na własnym terenie. Ten rodzaj
działalności MDK skierowany jest do w większości do odbiorców biernych – widzów
i konsumentów kultury. W 2010 roku w Łaziskach Górnych MDK zorganizowało: XVIII Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy (ok. 500 osób), XIII Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek
(ok. 200 osób), Występ kabaretu „Neo-Nówka” (311 osób), Dzień Babci i Dziadka – koncert zespołu
„Radość” (ok. 130 osób), Karnawałowy koncert charytatywny – (ok. 180 osób), Wieczór Kolęd –
(210 osób), Występ kabaretowy Marcina Dańca (230 osób) XII Festiwal Piosenki i Poezji „KROKUS –
Łaziska Górne 2010” – przesłuchania – (280 osób), 55. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski oraz
Mały OKR – eliminacje międzygminne – (50 osób), Koncert charytatywny na rzecz Mariusza
Bańczyka (występ kabaretu „Mumio”) – (210 osób), IX Konkurs „Ze Sztuką na Ty” – I etap (wiedza
o sztuce) – (18 osób), XII Festiwal Piosenki i Poezji „KROKUS – Łaziska Górne 2010” – gala finałowa
– (210 osób), XVII Przegląd Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza –
eliminacje rejonowe – (274 osoby), Piknik majowy (parking przed halą MOSiR-u), Gwiazda
wieczoru: Kabaret „RAK” – (ok. 350 osób), Cały Śląsk gra i śpiewa” koncert chórów na tarasie przed
MDK - (ok. 150 osób), „Wieczór z operetką i humorem” – (170 osób), XIII konkurs wiedzy dla
gimnazjalistów „Wiem wszystko” – eliminacje – (45 osób), II Powiatowy Festiwal Piosenki
Estradowej „Kryształowy Kos” – (13 osób), „Majówka folkowo-szantowa” – (ok. 120 osób), IX
Konkurs „Ze Sztuką na Ty” – finał –( 85 osób), Dzień Dziecka – (ok. 150 osób), Świętojański Piknik
Młodzieżowy – amfiteatr w Łaziskach Średnich – (ok. 150 osób), Wielki finał konkursu wiedzy dla
gimnazjalistów „Wiem Wszystko” – (10 uczestników, 210 widzów), Świętojańskie Dni Łazisk –
festyn na terenie ORS „Żabka” – (1500 osób), Akcja „Lato z MDK” – (ok. 800 dzieci), X Łaziski Plener
Malarski „Korsyka 2010” – (17 osób), Pożegnanie wakacji na wesoło – minifestyn dla dzieci
na tarasie MDK – (ok. 110 osób), XXIV Krajowy Jarmark Kapel Podwórkowych – amfiteatr
w Łaziskach Średnich – (ok. 300 osób), IX Łaziskie Spotkania Teatralne – Gościnnie Ewa Błaszczyk –
(57 osób), Pożegnanie lata – impreza charytatywna (współorganizacja) – (ok. 70 osób), „Operetka
wczoraj i dziś” – koncert – (169 osób), XI Puchar Polski Kanarków Kształtnych, Spotkanie
z Mikołajem – (463 osoby), Sylwestrowy Wieczór Operetkowy – (278 osób). W sumie w 34
imprezach Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych w 2010 roku wzięło udział około 8 020
osób. Miejski Dom Kultury zorganizował także 5 wystaw (uczestników nie podano) oraz
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12 wyjazdów, m. In Wyjazd do Teatru Stu, wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwicach, czy Wyjazd
do Wiednia, w których wzięły udział 543 osoby. Wśród imprez organizowanych w Łaziskach
Górnych przeważają imprezy rozrywkowe festyny i kabarety. Ważną kulturotwórczą rolę
odgrywają konkursy i przeglądy piosenki szczególnie te skierowane do młodzieży. Najmniej ofert
kulturalnych można dostrzec w zakresie tzw. kultury wysokiej, na deskach MDK nie pojawia się
muzyka poważna i w niewielkim stopniu teatr (grupa teatralna Mixtura, Łaziskie Spotkania
Teatralne), brak też w tym temacie zainteresowania widzów. MDK oferuje w tym zakresie wyjazdy
do teatru do Krakowa, Wrocławia, Katowic i Gliwic, nie licząc Amatorskiego Klubu Filmowego
Nurt58 i odbywającego się co 2 lata przeglądu filmów amatorskich.
Druga ważną instytucją kulturalną w Łaziskach Górnych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna znajdująca się obecnie w zabytkowym budynku w centrum miasta. Siedziba główna
biblioteki składa się z Działu dla dzieci, Wypożyczalni dla dorosłych, Czytelni czasopism oraz Działu
muzycznego. Ten ostatni udostępnia czytelnikom i słuchaczom płyty CD z muzyką, słuchowiskami,
książką mówioną (także audiobook). Szczególnymi klientami tego działu są osoby niewidome
i słabo widzące. Warto dodać, że niewiele bibliotek posiada podobną ofertę dla swoich
czytelników. Podobnie jak w MDK, dostęp osób niepełnosprawnych do zasobów Biblioteki
utrudniają schody. Centrala zajmuje duży budynek o przestronnych pomieszczeniach, posiada salę
odczytową i galerię na antresoli, w sumie centrala zajmuje 1365 m2. Miejska Biblioteka publiczna
w Łaziskach Górnych posiada, podobnie jak MDK, filie w Łaziskach Średnich i Łaziskach Dolnych.
Filia nr 1 w Łaziskach Średnich, od lutego 2011 roku, znajduje się w budynku, który został
generalnie wyremontowany, co umożliwiło wyodrębnienie działu dziecięcego oraz przestronnego
holu pełniącego funkcję mini galerii. Filia jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Najmniejsza jest Filia nr 2 w Łaziskach Dolnych. Ogółem w łaziskiej bibliotece na dzień 31 grudnia
2010 roku do dyspozycji pozostaje 74 451 książek, 11 177 materiałów audiowizualnych oraz
93 czasopisma bieżące. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna udostępnia swoje zbiory (stan
na 2010 rok) 4 157 czytelnikom, w tym 1 299 stanowią czytelnicy do 15 roku życia. Do 31 sierpnia
2011 roku MBP zarejestrowała 3 414 czytelników, w tym 1 144 do 15 roku życia. Warto dodać,
że w tej grupie znajdują się 23 osoby zrzeszone w Polskim Związku Niewidomych, korzystające
ze zbiorów książki mówionej. Ogółem, względem lat ubiegłych, następuje niewielki spadek liczby
czytelników. W 2008 roku było ich 4 279, a w 2009 pozostało 4 238. Przekłada się to na spadek
liczby wypożyczonych woluminów. W roku 2009 było to 209 219 materiałów bibliotecznych
(książki, czasopisma, dokumenty audiowizualne). W roku 2010 wypożyczono 197 022 materiałów,
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a do 31 sierpnia 2011 roku udostępniono czytelnikom 132 077 woluminów. Podobna tendencja
odnosi się do bibliotek w całym kraju. Spadek liczby czytelników zawdzięczamy m. in. rozwojowi
społeczeństwa informatycznego. (informacje zawarte w książkach znajdują się w Internecie,
podobnie jak same książki i czasopisma w wersji elektronicznej dostępne są bez konieczności
wychodzenia z domu). Oznacza to jednak, że podobne ośrodki powinny być przygotowane na
zmianę oferty i dostosowanie jej do potrzeb klienta. Miejska Biblioteka w Łaziskach Górnych jest
instytucją słabo skomputeryzowaną, zamawianie i wypożyczanie książek odbywa się drogą
tradycyjną za pomocą wypełniania papierowych kartotek. Niewielka liczba stanowisk
komputerowych z dostępem do Internetu, drukarki czy katalogu książek nie sprzyja promocji
czytelnictwa. MBP zajmuje się także działalnością kulturalną. Od 1 grudnia 2009 roku do
31 grudnia 2010, przez 13 miesięcy MBP zorganizowało 10 różnorodnych wystaw, które
odwiedziło 505 zwiedzających. Od stycznia 2010 roku zorganizowano 3 konkursy dla
72 uczestników oraz 2 spotkania autorskie, na które przybyło 25 czytelników. W tej statystyce
osobno potraktowano dział dla dzieci i młodzieży, gdzie w 2010 roku odbyło się 14 imprez dla
dzieci, w których wzięło udział 782 uczestników. Ponadto, zorganizowano tu 6 wystawek
i 3 gazetki.

Wykres 36. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych na terenie miasta
Źródło: Badania własne mieszkańców.

Oferta kulturalna miasta została oceniona przez mieszkańców dosyć surowo, uzyskując
w dziesięciostopniowej skali średnią 5,1. Dwie trzecie badanych uczestniczy w miejskich
wydarzeniach kulturalnych, choć częstość tych zachowań pozostawia wiele do życzenia. Jak
ilustrują to poniższe wykresy dla większości (90% - raz do roku, lub raz na kwartał) jest to
wydarzenie incydentalne, jedynie co dziesiąty łaziszczanin jest aktywnym konsumentem kultury
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lokalnej. Pytani o powody tego stanu respondenci wskazują na brak czasu, nietrafioną ofertę,
i brak informacji o planowanych imprezach. Czynnik finansowy jedynie dla niewielu jest barierą
w uczestnictwie.

Wykres 37. Częstotliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych na terenie miasta
Źródło: Badania własne mieszkańców.

Znaczna część osób, które nie bierze udziału w imprezach kulturalnych uzasadnia to
brakiem czasu (41% respondentów), więcej niż co czwarty mieszkaniec uważa, ze oferta kulturalna
nie trafia w jego potrzeby. Co piaty nie dowiaduje się o imprezach czy wydarzeniach kulturalnych.

Wykres 38. Przyczyny braku uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych na terenie miasta
Źródło: Badania własne mieszkańców

Wiedza o wydarzeniach kulturalnych jest czerpana przede wszystkim z tradycyjnych źródeł
informacji - tablic usytuowanych w różnych punktach miasta i lokalnej prasy. Istotnym źródłem
wydaje się też być przekaz ustny - rekomendacja znajomych czy rodziny. Słabo wypadają media
elektroniczne – lokalne radio i Internet.
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Wykres 39. Kanały komunikacji i promocji wydarzeń kulturalnych na terenie miasta
Źródło: Badania własne mieszkańców.

Pytani o propozycje działań w tym obszarze mieszkańcy skupili się na kilku wymiarach:
•

rozszerzeniu oferty dla różnych grup wiekowych,

•

organizowaniu wyjazdów kulturalnych – spektakle, koncerty, premiery kinowe,

•

organizowaniu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci,

•

potrzebie zapraszania gościnnych spektakli teatralnych i kabaretów,

•

organizacji plenerowych wydarzeń i festynów rodzinnych,

•

organizacji warsztatów twórczych,

•

stworzeniu efektywnego systemu informacji o wydarzeniach kulturalnych,

•

kinie.
Obiekty zabytkowe, to także dziedzictwo kulturowe, które bez wątpienia stanowią

potencjał kulturalny Łazisk Górnych. Najważniejszą instytucją muzealną w Łaziskach jest Muzeum
Energetyki, nowoczesny obiekt muzealny, który stanowi atrakcję w skali nie tylko miasta,
ale i województwa. Obiekt usytuowany jest na peryferiach miasta na terenie należącym do
Elektrowni „Łaziska”. W 2006 roku Muzeum zostało wpisane na „Szlak Zabytków Techniki”.
Organizowane są tu wystawy fotografii, malarstwa oraz koncerty muzyczne. Muzeum organizuje
dla zwiedzających dzień otwarty z licznymi atrakcjami, uczestniczy także w wojewódzkim święcie
Szlaku Zabytków Techniki INDUSTRIADZIE. Nie wszystkie obiekty zabytkowe otoczone są taką
dbałością. Na terenie Łazisk znajduje się 6 polskich bunkrów, będących śladem po „śląskiej linii
Maginota” – linii umocnień chroniących w 1939 roku RP od hitlerowskich Niemiec. Bunkry
te na terenie województwa są społecznie odnawiane przez Stowarzyszenie Proforticulum. Jednak
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te znajdujące się na terenie miasta pozostają bez opieki. Podobnie niszczejącymi obiektami są
rozpoznawalne i charakterystyczne dla Łazisk budynki. Jednym z nich jest najstarszy budynek
w mieście – zabytkowy spichlerz z 1863 roku. Drugim niszczejącym, a ważnym z punktu widzenia
mieszkańców obiektem jest widoczna niemal z całego powiatu, usytuowana na wzniesieniu Łazisk
Dolnych wieża wodociągowa. Ponadto warto tu pamiętać o obiektach sakralnych – łaziskich
kościołach oraz zabytkowych krzyżach i kapliczkach wpisanych w krajobraz miasta.

6. Obszar: edukacja
Usługa społeczna w postaci edukacji zorganizowana jest poprzez sieć placówek
edukacyjnych, do których należą:
1. Przedszkola:
•

Przedszkole nr 2, Integracyjne ul. Kolejowa 4,

•

Przedszkole nr 3, ul. Zielona 9,

•

Przedszkole nr 4, im. Krainy Uśmiechu, ul. Mokierska 4,

•

Przedszkole nr 5, im. Przyjaciół Bohaterów Bajek, ul. Chopina 1,

•

Przedszkole nr 6, im. Pod Topolą, ul. Wyszyńskiego 27,

•

Przedszkole nr 7, ul. Dworcowa 49;

2. Szkoły podstawowe:
•

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Dworcowa 4,

•

Szkoła Podstawowa nr 5, im. Powstańców Śląskich, ul. Szkolna 4,

•

Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami integracyjnymi, im. Jana Pawła II, ul. Wyrska 4;

3. Gimnazja:
•

Gimnazjum nr 1, im. Mikołaja Kopernika, ul. Ogrodowa 48,

•

Gimnazjum nr 2, ul. Cieszyńska 12, (wchodzi w skład Zespołu Szkół im. Piastów
Śląskich),

•

Gimnazjum nr 3, im. Przyjaciół Ziemi, ul. Powstańców 6;

4. Szkoły ponadgimnazjalne:
•

Zespół Szkół im. Piastów Śląskich ul. Cieszyńska 12:
o

Liceum Ogólnokształcące,
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o

II Liceum Profilowane (od 01 września 2011 roku bez naboru do klas
pierwszych);

5. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie Łazisk Górnych prowadzone przez inne organy
prowadzące:
•

Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych, ul. Chopina 11b, (którego organem
prowadzącym jest powiat mikołowski):
o Technikum,
o Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

Uzupełnieniem tego systemu jest placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez Gminę
Miejską Łaziska Górne. Stanowi ją Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza zlokalizowana przy ul.
Wyszyńskiego 8 oraz jej filia przy ul. Kościelnej 4.
Zgodnie ze zmieniającą się sytuacją demograficzną, dostosowaniu ulega sieć placówek
oświatowych. W 2003 roku liczba urodzeń dzieci, mieszkańców Łazisk Górnych wyniosłą 176, zaś w
2009 roku 274. Przejawia się to w wyraźnym wzroście liczby dzieci w wieku przedszkolnym. W 2003
roku liczba dzieci w wieku przedszkolnym wynosiła 610, zaś w 2011 roku – 946 dzieci.
Na terenie gminy zapewniona jest usługa przedszkolna odpowiadająca rzeczywistym
potrzebom, a także stosownie do popytu zabezpieczono ilość miejsc w żłobkach. Wychowaniem
przedszkolnym objętych na terenie gminy jest
• 64% trzylatków (w latach 2009/2010 44%),
• 78% czterolatków (uprzednio 71%),
• 98% pięciolatków (uprzednio 80%),
• 66% sześciolatków.
Znacząca grupa (33%) dzieci sześcioletnich realizuje obowiązek nauki w klasie pierwszej szkoły
podstawowej.
Od września 2010r. powstały oddziały przedszkolne w dwóch szkołach podstawowych
oferujących możliwość kształcenia w oddziałach integracyjnych. Rozpoczęto także budowę nowej
siedziby dla Przedszkola Nr 2 o charakterze integracyjnym oraz żłobka.
Na poziomie szkół podstawowych dokonano zwiększenia liczby oddziałów o osiem. Umożliwiło
to obniżenie średniej ilości uczniów w oddziale klasowym z 32,1 na 20,7. Niewątpliwie wpłynie
to na poprawę jakości kształcenia oraz warunków procesy edukacyjnego.
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Liczba dzieci w gimnazjach, w stosunku do roku szkolnego 2008/2009, zmniejszyła się o 164
uczniów, natomiast w LO o 112 uczniów. Skutkowało to zmniejszeniem liczby oddziałów
(o 4 w gimnazjach oraz 3 w liceum ogólnokształcącym). Średnia liczba uczniów na oddział wynosi:
• w gimnazjum 22,6 ( w latach 2008/2009 wynosiła 24,9),
• w liceum ogólnokształcącym 19,6 (uprzednio 26,3).
Niż demograficzny będzie widoczny przez najbliższe sześć lat w gimnazjach oraz dziewięć lat w szkołach
ponadgimnazjalnych.
Aktualnie (wrzesień 2011r.) w gminie Łaziska Górne placówki edukacyjne obejmują 1950
uczniów poprzez sieć 92 oddziałów klasowych. Średnia liczna uczniów na oddział wynosi 21,1.
Istotnym czynnikiem determinującym konieczność dostosowania oferty edukacyjnej do
zmieniających się potrzeb jest niepełnosprawność. Dynamikę tego zjawiska prezentuje tabela 34.
Tabela 34. Liczba dzieci niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach
Rok szkolny

Liczba uczniów
niepełnosprawnych
w szkołach

Liczba dzieci
niepełnosprawnych
w przedszkolach

Liczba dzieci w przedszkolach
objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju

2006/2007

28

4

11

2007/2008

38

7

12

2008/2009

57

5

10

2009/2010

62

3

8

2010/2011

57

3

4

Źródło: Dane Urzędu Miasta Łaziska Górne.

Wyraźnie widać wzrost ilości dzieci niepełnosprawnych w szkołach. Determinuje to
konieczność zapewniania kształcenia integracyjnego oraz rozwiązania problemów architektonicznych.
Aktualnie funkcjonuje w szkołach podstawowych sześć oddziałów integracyjnych, w których uczy się
108 uczniów (w tym 26 niepełnosprawnych), na poziomie gimnazjum jeden oddział integracyjny dla 15
uczniów (w tym 4 niepełnosprawnych), zapewniony jest także jeden oddział integracyjny
w przedszkolu dla 15 wychowanków (w tym 4 niepełnosprawnych).
W ramach systemu edukacji gmina obsługuje stypendia dla osób o niskich dochodach (poniżej
351zł. netto na osobę w rodzinie). W poszczególnych latach wypłacono następującą ilość stypendiów:
• 2008/2009

91 stypendiów i 1 zasiłek szkolny,

• 2009/2010

74 stypendia,

• 2010/2011

69 stypendiów,
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• 2011/2012

60 stypendiów.

Liczba wypłaconych świadczeń zmniejszyła się o 1/3 w stosunku do roku 2008 ze względu na niski próg
kryterium dochodowego, nie ulęgającego waloryzacji.
W kwestii dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach – programem pomocy państwa
w tym zakresie objętych w 2011r. było:
• 7,92% dzieci przedszkolnych,
• 8,44% dzieci uczęszczających do szkół podstawowych,
• 7,05 % uczniów gimnazjum,
• 2,9% uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Programem objętych jest 200 osób.
Placówki przedszkolne realizują projekty oraz działania uzupełniające w postaci programów
profilaktyczno-wychowawczych oraz kompensacyjno-korekcyjnych. W przedszkolach zapewniana
jest pomoc psychologiczna, logopedyczna oraz wsparcie dla rodziców borykających się
z problemami o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. W ramach projektów realizuje się
programy profilaktyki zdrowotnej, treningi higieny, programy w zakresie bezpieczeństwa oraz
ochrony przyrody.
Szkoły także podejmują szereg działań projektowych pozyskując środki na realizację zajęć
pozalekcyjnych, wymiany międzynarodowe, projekty profilaktyczne oraz programy korekcyjne.
Istotnym kierunkiem podejmowanym w projektach jest wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia.
Szkoły m.in. angażują uczniów w działania społeczne (akcje charytatywne, szkolny klub
wolontariusza), udział w akcjach i projektach tematycznych (bezpieczeństwo, tolerancja,
uzależnienia, ekologia, itp.). Prowadzą programy przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom
(alkohol, narkotyki, komputery).
Istotnym elementem działalności szkół są także przedsięwzięcia z zakresu diagnozowania
i przezwyciężania niepowodzeń szkolnych prowadzone poprzez diagnozę psychologicznopedagogiczną i logopedyczną, a także organizowanie warsztatów dotyczących skutecznego uczenia
się.
W zakresie możliwości kształcenia dla dorosłych stwierdza się brak stosownej oferty
na terenie gminy. Osoby zainteresowane mogą kontynuować naukę w ramach systemu
edukacyjnego dostępnego w powiecie mikołowskim, bądź poprzez pozaszkolne formy
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doskonalenia (np. szkolenia dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy, Zakładzie Doskonalenia
Zawodowego, czy też placówkach kształcenia ustawicznego).
7. Obszar: mieszkalnictwo
Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych stanowi podstawę do egzystencji oraz warunkuje
jakość życia mieszkańców. Zapewnienie tych potrzeb realizowane jest zarówno poprzez usługi
komunalne, ofertę spółdzielni mieszkaniowych oraz rozwiązania rynkowe.
Zasoby mieszkaniowe gminy obejmują 119 mieszań komunalnych (w 10 budynkach) oraz
125 mieszkań socjalnych w 12 obiektach. Zasoby te nie są wystarczające w stosunku do potrzeb
mieszkańców gminy, a ponadto zasoby te są znacznie zadłużone, ze względu na brak regulowania
czynszu przez osoby je zamieszkujące. Odpowiednio stan zadłużenia prezentuje tabela 35.
Tabela 35. Stan zadłużenia mieszkań komunalnych i socjalnych w latach 2008-2011
2008

2009

2010

Pierwsze
półrocze 2011

Budynki
komunalne

273 077 zł.

354 369 zł.

562 495 zł.

588 039 zł.

Budynki socjalne

205 978 zł.

291 842 zł.

398 557 zł.

465 973 zł.

Razem

479 056 zł.

646 211 zł.

961 052 zł.

1 054 012 zł.

Źródło: Dane Urzędu Miasta Łaziska Górne.

Jak widać z zaprezentowanego zestawienia stan zadłużenia stale narasta i ma wyraźną tendencję
wzrostową. W stosunku do osób zadłużonych podejmowane są działania mające na celu
uregulowanie należności. Zestawienie dotyczące podpisanych ugód w mieszkaniowym zasobie
gminy prezentuje tabela 36.
Tabela 36. Zestawienie podpisanych ugód z lokatorami zadłużonymi w mieszkaniowym zasobie gminy w
latach 2008-2011
Ugody z lokatorami
2008

2009

2010

Pierwsze półrocze 2011

Budynki komunalne

6

13

13

16

Budynki socjalne

5

12

13

13

Razem

11

25

26

29

Źródło: Dane Urzędu Miasta Łaziska Górne.
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W sprawach, w których nie nastąpiło uregulowanie należności podejmowane są kroki
związane z wystąpieniem na drogę sądową. Zestawienie dotyczące złożonych pozwów o zapłatę
prezentuje tabela 37.

Tabela 37. Zestawienie dotyczące złożonych pozwów sądowych o zapłatę w latach 2008 - 2011
Pozwy sądowe
2008

2009

2010

Pierwsze półrocze 2011

Budynki komunalne

2

4

17

8

Budynki socjalne

2

7

13

19

Razem

4

11

30

27

Źródło: Dane Urzędu Miasta Łaziska Górne.

Jak wynika z danych uzyskanych z Urzędu Miasta w Łaziskach Górnych w latach 2008 – 2011 nie
został złożony ani jeden pozew o eksmisję.
Wsparcie mieszkańców o niskich dochodach w zaspokojeniu potrzeby mieszkaniowej
realizowane jest przez gminę w formie dodatków mieszkaniowych. Zestawienie udzielonej pomocy
prezentuje tabela 38.
Tabela 38. Liczba i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 2008-2010
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych
2008

2009

2010

2 738

3 207

3 462

564

646

707

1 893

2 275

2 441

TBS

46

64

44

innym

235

222

270

663 973 zł

653 567 zł.

711 450 zł.

Ogółem

Z tego w
zakresie

gminnym
spółdzielczym

Kwota
dodatków
mieszkaniowych

Źródło: Dane Urzędu Miasta Łaziska Górne.

Z zaprezentowanych danych wynika, iż systematycznie rośnie liczba wypłacanych dodatków
mieszkaniowych, z tej formy świadczeń społecznych korzysta coraz więcej mieszkańców. Wśród
odbiorców dodatku mieszkaniowego dominują gospodarstwa domowe zajmujące lokale
spółdzielcze.
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Na terenie Łazisk Górnych funkcjonują trzy spółdzielnie mieszkaniowe:
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „RAZEM”
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”
• Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Jak wynika z danych udostępnionych przez spółdzielnie, lawinowo rośnie stan zadłużenia
najemców. Jak odnotowała Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2010 roku stan zadłużenia
wyniósł 234 521 zł. Wywołało to 17 pozwów o zapłatę w postępowaniu upominawczym.
Natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” wskazała na liczbę 89 lokali zadłużonych
(w stosunku do 688 lokali znajdujących się w zasobach), co stanowi 13% najemców.
Jak wskazują dane Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych na lokale socjalne oczekuje
215 rodzin, w tym 33 stanowią rodziny niepełne – rodzice samotnie wychowujący dziecko.
Zagadnienia związane z problematyką mieszkaniową zostały również podjęte podczas
badań ankietowych wśród mieszkańców miasta Łaziska Górne.
Mieszkańcy poproszeni o skonfrontowanie się w tej sferze z innymi miastami nie
zaobserwowali znaczących różnic – prawie połowa uznaje ją za porównywalną, co trzeci nie ma
zdania, a co czwarty widzi istotne różnice (9% „lepsza”, 14% „gorsza”).

Wykres 40. Sytuacja mieszkaniowa w Łaziskach Górnych
Źródło: Badania własne mieszkańców.

Kolejna poruszana kwestia należy do sfery pytań „istotnych, ale drażliwych”. Polityka
mieszkaniowa

miasta,

lokale

komunalne

i

socjalne,

zaległości

czynszowe,

eksmisje

92

to problematyka budząca wiele społecznych emocji i wymagająca kompleksowych rozwiązań.
Łaziszczan zapytano o budowanie na terenie miasta lokali socjalnych. Zdecydowaną przewagę
uzyskały dwie koncepcje: tworzenie lokali przejściowych zamieszkiwanych do momentu poprawy
sytuacji finansowej i budowa mieszkań o obniżonym standardzie.
Co siódmy badany widzi rozwiązanie tego problemu w budowie lub zakupie kontenerów
mieszkalnych. Na skrajnych pozycjach lokują się dwie grupy: pierwsza – znacząca liczebnie (14%
badanych) „pozwala” zadłużonym na pozostanie w zamieszkiwanym lokalu, co może być związane
z postawą empatyczną lub roszczeniową. Druga – stosunkowo nieliczna (4%) przyjmuje pozycję
„skrajnie liberalną”, nie widząc potrzeby angażowania się władz samorządowych w indywidualne
problemy mieszkaniowe obywateli.

Wykres 41. Opinia na temat lokali socjalnych
Źródło: Badania własne mieszkańców.

W dalszej części tego bloku tematycznego indagowano mieszkańców o problemy związane
z utrzymaniem stanu budynków mieszkalnych i lokali użyteczności publicznej. Dewastacja jest
elementem na stałe obecnym w naszym życiu społecznym, o czym świadczy poniższy wykres.
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Wykres 42. Problemy dewastacji budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej
Źródło: Badania własne mieszkańców.

W opinii badanych sprawcami dewastacji są różnorodne grupy osób. Trudno wyznaczyć
ostre granice między nimi – pojęcie „chuligani”, które uzyskało największą ilość wskazań może
mieścić w sobie również reprezentantów pozostałych kategorii. Dewastacje są elementem
procesów grupowych – dochodzi do nich pod wpływem „zachowań stadnych” i braku przekonania
o nieuchronności kary. Sprzyja temu również anonimowość sprawców i brak kontroli społecznej
spowodowany często obawą przed agresją z ich strony.

Kto dokonuje dewastacji
6%

4%

18%

pseudokibice
chuligani

27%

młodziez pod wpływem
używek
"margines społeczny"
45%
inni

Wykres 43. Identyfikacja sprawców dewastacji budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności
publicznej
Źródło: Badania własne mieszkańców.
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Opinię tą potwierdzają typy reakcji na te patologiczne zachowania. Prawie połowa
badanych boi się interweniować, a ponad 20% ignoruje sytuację. Jedynie co czwarty indagowany
informuje o zaistniałej sytuacji organy porządkowe, a 7% interweniuje osobiście.

Wykres 44.Postawa mieszkańców wobec zjawiska dewastacji budynków mieszkalnych i obiektów
użyteczności publicznej
Źródło: Badania własne mieszkańców.

Analizując propozycje przeciwdziałania dewastacjom mieszkańcy skupili się na intensyfikacji
działań służb porządkowych (patrole piesze i zmotoryzowane, monitoring). Co piąty obywatel
zwraca uwagę na prewencję (zajęcia dla młodzieży), śladowe zainteresowanie wzbudzają działania
oddolne (straż sąsiedzka).

Wykres 45. Propozycje działań przeciwdziałających dewastacji budynków mieszkalnych i obiektów
użyteczności publicznej
Źródło: Badania własne mieszkańców.
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8. Obszar: dobre rządzenie
Uaktywnienie mechanizmów partycypacyjnych zmierza do urzeczywistnienia koncepcji
good governance w samorządach i zarządzaniu publicznym15.
Bank Światowy definiuje termin governance jako procesy i instytucje służące
podejmowaniu decyzji i sprawowaniu władzy w danym kraju (lub organizacji międzynarodowej).
Z kolei w programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) governance jest określane jako
sprawowanie władzy w sprawach gospodarczych, politycznych i administracyjnych na wszystkich
szczeblach administracyjnych, jak również obejmuje mechanizmy, procesy i instytucje, przez które
obywatele i ich grupy mogą artykułować własne interesy, egzekwować prawa i realizować
obowiązki, a także mediować w kwestiach spornych. Agencja Stanów Zjednoczonych na rzecz
Rozwoju Międzynarodowego (United States Agency for International Development: USAID)
definiuje governance, jako zdolność rządu do efektywnego, wydajnego (tj. oszczędnego)
i rozliczalnego procesu zarządzania politykami publicznymi, który jest otwarty na partycypację
obywateli i zmierza do wzmocnienia systemu demokratycznego.
Pojęcie good governance jest rozpatrywane w kontekście16:
•

Badania efektywności rządów: zdolności (potencjału) władz publicznych i administracji
(na różnych szczeblach zarządzania) do efektywnego, sprawiedliwego i oszczędnego
realizowania polityk publicznych (w tym dostosowanie skali interwencji publicznej do
rzeczywistych potrzeb społecznych). W szczególności odnosi się to do zapewnienia
podstawowych usług społecznych, podnoszenia poziomu życia mieszkańców i likwidowania
ubóstwa, zapewnienia rozwoju gospodarczego w celu walki z biedą, zagwarantowania równych
szans dla wszystkich obywateli, rozwoju zasobów ludzkich w społeczeństwie, zapewnienia
ochrony socjalnej i polityki zatrudnienia, ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju itd.

•

Rozwoju gospodarki, tj. zdolności do tworzenia wysokiej jakości polityk gospodarczych,
gwarantujących funkcjonowanie wolnego rynku, stabilność makroekonomiczną, zapewnienie
wzrostu gospodarczego itp. Element ten obejmuje przestrzeganie i skuteczne egzekwowanie
praw własności oraz zawartych kontraktów, a także likwidowanie niepotrzebnych ciężarów
administracyjnych, utrudniających rozwój gospodarczy (w tym regulacyjnych) oraz liberalizację

15

Koncepcja good governance – refleksje do dyskusji. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji
Polityki Strukturalnej. Warszawa 2008, maszynopis powielony.
16
Tamże, s. 6-7.
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handlu, otwartość na zagranicznych inwestorów, prywatyzację przedsiębiorstw państwowych,
zapewnienie skutecznego systemu podatkowego i polityki długu publicznego itp.
•

Demokratyzacji rozumianej jako przejrzystość i transparentność funkcjonowania władz
publicznych i administracji, a także zdolność do włączania w prace administracyjne obywateli,
w

tym

organizacji

społecznych

i

pozarządowych,

na

zasadach

odpowiedniej

reprezentatywności i pluralizmu. Omawiany komponent obejmuje także szeroko rozumianą
demokratyzację zarządzania, przestrzeganie praw człowieka, praw mniejszości, rozliczalność
władz publicznych i administracji, zapewnienie konsensusu społecznego i rozwiązywania
konfliktów między sprzecznymi interesami społecznymi. Ponadto obejmuje on decentralizację
i wprowadzanie zasad demokracji na szczeblu lokalnym.
Miasto

Łaziska

Górne

dysponuje

dużym

potencjałem

wynikającym

zarówno

z profesjonalizacji wielu instytucji, jak również z wiedzy i doświadczeń osób angażujących się
w rozwój miasta.
W latach 2008-2010 na realizację zadań publicznych, zleconych organizacjom
pozarządowym w ramach realizacji zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, miasto przeznaczyło środki finansowe w łącznej wysokości 918 575,00 zł.

Tabela 39. Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych miasta Łaziska Górne, zlecanych
organizacjom pozarządowym w latach 2008-2010
Lp.

Środki przyznane
w ramach konkursu

Rodzaj zadania publicznego
2008

1

4 000,00 zł

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

2

2 200,00 zł

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

3

5 800,00 zł

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

4

530 000,00 zł

5

25 000,00 zł

Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki edukacji, oświaty
i wychowania

6

9 000,00 zł

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych poprzez wyjazdy
w tereny czyste ekologicznie

7

7 000,00 zł

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych poprzez wyjazdy
w tereny czyste ekologicznie

8

2 880,00 zł

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych poprzez wyjazdy
w tereny czyste ekologicznie

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
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9

30 000,00 zł

Zapewnienie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym w postaci żywności, ubrań
i środków czystości, w tym dystrybucja żywności przekazywanej nieodpłatnie w
ramach programu unijnego PEAD
2009
Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki edukacji, oświaty
i wychowania

1

27 000,00 zł

2

6 140,00 zł

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

3

2 800,00 zł

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

4

5 000,00 zł

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

5

30 000,00 zł

Pomoc społeczna w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób polegające na realizacji programów
osłonowych na rzecz mieszkańców ulic Długa – Zwałowa w Łaziskach Górnych

6

60 000,00 zł

Zapewnienie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym w postaci żywności, ubrań
i środków czystości, w tym dystrybucja żywności przekazywanej nieodpłatnie w
ramach programu unijnego PEAD

7

9 000,00 zł

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych poprzez wyjazdy
w tereny czyste ekologicznie (wyjazdy zimowe)

8

10 200,00 zł

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych poprzez wyjazdy
w tereny czyste ekologicznie (wyjazdy letnie)

9

2 880,00 zł

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych poprzez wyjazdy
w tereny czyste ekologicznie(wyjazdy letnie)

10

3 800,00 zł

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych poprzez wyjazdy
w tereny czyste ekologicznie (wyjazdy letnie)
2010

1

40 000,00 zł

Pomoc społeczna w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób polegające na realizacji programów
osłonowych na rzecz mieszkańców ulic Długa – Zwałowa w Łaziskach Górnych

2

50 000,00 zł

Zapewnienie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym w postaci żywności, ubrań
i środków czystości, w tym dystrybucja żywności przekazywanej nieodpłatnie w
ramach programu unijnego PEAD

3

5 635,00 zł

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych poprzez wyjazdy
w tereny czyste ekologicznie (wyjazdy zimowe)

4

9 600,00 zł

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych poprzez wyjazdy
w tereny czyste ekologicznie (wyjazdy letnie)

5

2 640,00 zł

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych poprzez wyjazdy
w tereny czyste ekologicznie (wyjazdy letnie)

6

24 000,00 zł

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Łazisk górnych do Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego w Wyrach wraz z opieka nad nimi

7

6 000,00 zł

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji

8

2 000,00 zł

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
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9

2 000,00 zł

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

10

4 000,00 zł

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Źródło: Dane Urzędu Miasta Łaziska Górne.

Gmina Łaziska Górne nie zlecała podmiotom, wskazanym w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, realizacji działań w ramach inicjatywy lokalnej. Gmina nie nawiązała
współpracy z przedsiębiorcami prywatnymi. W mieście nie funkcjonują ponadto podmioty
ekonomii społecznej, z którymi możliwe byłoby podjęcie współpracy. Brakuje ponadto podmiotów,
których działalność ukierunkowana byłaby na współpracę międzyinstytucjonalną i rozwój lokalny,
takich jak Lokalna Grupa Działania lub Agencja Rozwoju Lokalnego.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych prowadzi stałą współpracę
z Powiatowym Urzędem Pracy w Mikołowie w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych
mieszkańców miasta. Prowadzona jest także bieżąca współpraca na linii Ośrodek Pomocy
Społecznej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych realizuje działania partnerskie
z obszaru polityki społecznej: ukierunkowane na pracę z dziećmi i młodzieżą, rozwój społeczności
lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Świetlica włącza się ponadto jako
partner w projekty realizowane przez organizacje społeczne: Centrum Społecznego Rozwoju,
Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „Promoc”, Fundację
„ULICA”, Katolicką Fundację Dzieciom z Katowic. Przystąpienie jednostki do realizacji projektów
partnerskich zostało zaakceptowane przez Radę Miejską w stosownych uchwałach.
W czerwcu 2011 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie. W skład zespołu weszło 19 osób, w tym przedstawiciele Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łaziskach Górnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą
w Łaziskach Górnych, Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Mikołowie, szkół zlokalizowanych na terenie
miasta, ZOZ i organizacji pozarządowych oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
Urząd Miasta prowadzi ponadto procedury przetargowe na roboty budowlane, dostawy
i usługi, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Liczba prowadzonych
postępowań jest proporcjonalna do wydatków budżetu miasta za poszczególne lata. W 2008 roku
przeprowadzono 16 postępowań, w 2009 – 23, a w 2010 – 11. Większość postępowań dotyczyło
robót budowlanych.
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Tabela 40. Ilość przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Liczba postępowań przekraczających wyrażoną w złotych
równowartość 14 000 euro zakończonych udzieleniem zamówienia
Rodzaj postępowania
w roku
2008
2009
2010
Roboty budowlane
9
15
8
Dostawy
1
0
0
Usługi
6
8
3
Razem
16
23
11
Źródło: Dane Urzędu Miasta Łaziska Górne.

Badani mieszkańcy deklarują niewielkie zainteresowanie możliwością aktywnego
konsultowania procesów decyzyjnych w mieście. Niechętna większość uzasadnia swoją postawę
brakiem zainteresowania, czasu, kompetencji bądź dezaprobatą dla władz lokalnych.
Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach widzą w tym możliwość wpływania na
sytuację w mieście, sposób kontrolowania władz lokalnych, obowiązek obywatelski czy szansę na
zmianę relacji pomiędzy władzami a społecznością lokalną.

Wykres 46. Zaangażowanie mieszkańców w proces konsultacji społecznych
Źródło: Badania własne mieszkańców.
:

Stopień zaangażowania mieszkańców w budowanie społeczeństwa obywatelskiego
odzwierciedla także udział w wyborach. W latach 2001-2011 w wyborach prezydenckich
i parlamentarnych w Łaziskach Górnych odnotowywana była najniższa frekwencja spośród gmin
powiatu mikołowskiego. W analogicznym okresie czasu zdecydowanie na korzyść mieszkańców
Łazisk Górnych wypada ich udział w wyborach do władz samorządowych. W 2010 roku, podczas
wyborów samorządowych w Łaziskach Górnych zanotowana została najwyższa frekwencja spośród
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gmin powiatu mikołowskiego (49,67%). Duży odsetek uprawnionych do głosowania mieszkańców
wziął udział w referendum w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2003 roku (63,42%).
Tabela 41. Udział mieszkańców Łazisk górnych w wyborach w latach 2000-2011
Wybory

Prezydenckie

Rok
Frekwencja

Wybory

Sejm

Rok

63,07%

Senat

Sejm

2001

Frekwencja

44,64%

2005

2005

2010

2010

(I tura)

(II tura)

(I tura)

(II tura)

51,62%

53,65%

55,69%

54,64%

Sejm

Senat

PE

2000

Senat
2005

44,62%

41,15%

2007

41,15%

Wybory

56,09%

17

Sejm

2009

56,09%

Senat
2011

24,81%

49,15%

49,15%

Samorządowe
2010

Rok

2002

2006

2010
(II głosowanie)

Frekwencja

51,38%

48,47%

49,67%

32,20%

Źródło: Dane Państwowej Komisji Wyborczej.

Urząd Miasta na stronie internetowej regularnie publikuje informacje o konsultacjach
projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami społecznymi. Niestety ogłoszenia nie
spotykają się z odpowiedzią większości organizacji.
W roku 2010 przeprowadzono konsultacje w zakresie 5 uchwał. Tylko odnośnie projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
na rok 2011 uwagi zgłosiło tylko 1 stowarzyszenie (Centrum Społecznego Rozwoju), pozostałe
5 konsultujących dokument organizacji nie wniosły do niego uwag. W odpowiedzi na ogłoszenie
o konsultacji pozostałych 4 uchwał nie wpłynęły do Urzędu Miasta opinie lub uwagi ze strony
organizacji.
W roku 2011 przeprowadzono konsultacje w zakresie 11 uchwał. Uwagi wniesiono
odnośnie następujących projektów uchwał w sprawie:
−

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – wpłynęły uwagi przedstawione przez
Centrum Społecznego Rozwoju, Orzeskie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna Dłoń”
i Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „Promoc”;

17

Parlament Europejski
101

−

realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – wpłynęły uwagi
przedstawione przez w/w organizacje,

−

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – wpłynęły uwagi
przedstawione przez Centrum Społecznego Rozwoju i Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki,
Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „Promoc”.

Odnośnie pozostałych projektów uchwał do dnia 17 października 2011 roku nie wpłynęły żadne
uwagi.
Rada Miejska regularnie przyjmuje roczne programy współpracy miasta z organizacjami
pozarządowymi.

Wykres 47. Liczba organizacji biorących udział w konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego w
latach 2008-2010
Źródło: Dane Urzędu Miasta Łaziska Górne.

Wykres 48. Liczba uchwał Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych podejmowanych w związku z działalnością
organizacji pozarządowych w latach 2008-2010
Źródło: Dane Urzędu Miasta Łaziska Górne.
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Powszechny dostęp do Internetu sprawił, że komputer stał się głównym źródłem dostępu
do informacji. Dobrze opracowane serwisy informacyjne, zamieszczone w sieci internetowej
pozwalają dotrzeć do całej rzeszy potencjalnych odbiorców.
Urząd Miasta Łaziska Górne w 2011 roku oddał do użytku nową stronę internetową:
http://www.laziska.pl/ (http://www.laziska.um.gov.pl/). Serwis ten notuje średnio w miesiącu
8 500 wejść.
Idąc w ślad za Urzędem Miasta swoje strony internetowe uruchomiły także jednostki
organizacyjne miasta:
−

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (www.mosir.laziska.pl) – w zależności od miesiąca ilość
wejść od waha się od 4000 do 8500;

−

Miejski Dom Kultury (http://www.mdk.laziska.pl/);

−

Ośrodek Pomocy Społecznej (www.ops.laziska.pl) – ogółem 638 wejść na stronę;

−

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (www.biblioteka.laziska.pl);

−

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza (www.swietlica.laziska.pl).

Swoje strony internetowe posiadają dwie łaziskie parafie:
−

w Łaziskach Górnych – p.w. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego (http://www.mbrozancowa.katowice.opoka.org.pl/);

−

w Łaziskach Średnich - p.w. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela (http://www.jan-chrzciciel.pl/).

W Internecie obecne są także lokalne organizacje pozarządowe:
− Centrum Społecznego Rozwoju (www.csr.biz.pl);
− Fundacja Pracownicza PRO-EKO (http://www.pro-eko.win.pl/);
− Klub Hodowców Kanarków Kształtnych (http://khkk.republika.pl/);
− Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki (http://www.muzeumenergetyki.pl/).
Kilkakrotnie komercyjne firmy podejmowały próby stworzenia miejskiego portalu
informacyjnego, jednak do tej pory nie ma w mieście portalu, który zbierałby i publikował
informacje z możliwie wszystkich podmiotów organizujących życie społeczności lokalnej. Nie
funkcjonuje internetowa platforma informacyjna o wszystkich mających miejsce w mieście
wydarzeniach. W Łaziskach Górnych nie funkcjonuje też stacjonarne centrum informacji.
Na terenie miasta ukazuje się lokalny dwutygodnik pt.: „Gazeta Łaziska”, a bieżące
informacje publikuje powiatowy dodatek „Dziennika Zachodniego”.
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Wypracowana strategia rozwoju społecznego Miasta Łaziska Górne
1. Wypracowana struktura i zakres strategii
Strukturę i zakres strategii rozwoju społecznego miasta Łaziska Górne ilustruje poniższy
rysunek.
Dokumenty stanowiące punkt odniesienia dla Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
miasta Łaziska Górne na lata 2012-2022 na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym, miejskim

Cel Horyzontalny 1:
Stworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego w gminie

Monitoring i ewaluacja

Cel Horyzontalny 2:
Poprawa jakości życia poprzez rozwój usług publicznych, a w szczególności społecznych

dobre rządzenie

mieszkalnictwo

edukacja

aktywność społeczna i kulturalna

Bezpieczeństwo publiczne

ochrona zdrowia

rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie

rodzina i jej funkcje

Cel Horyzontalny 3:
Integracja społeczna zapewniająca inkluzję grup zagrożonych marginalizacją

PR i rozpowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach i ich rezultatach

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
miasta Łaziska Górne na lata 2012 - 2022

Źródła finansowania podejmowanych inicjatyw

Rysunek 1. Struktura i zakres strategii rozwoju społecznego miasta Łaziska Górne
Źródło: Opracowanie własne.
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2. Cele strategiczne i szczegółowe oraz źródła ich finansowania wypracowane dla Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Łaziska Górne do 2022 roku
Strategia rozwiązywania problemów społecznych, obok diagnozy sytuacji, analizuje
i formułuje cele rozwojowe. Korespondują one z celami strategicznymi polityki społecznej, do
których należą:
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – obejmuje działania mające na celu redukowanie
niekorzystnych zjawisk społecznych, uniemożliwiających jednostkom i grupom społecznym
zaspokajanie ich potrzeb życiowych.
2. Integracja społeczna środowisk osób wymagających szczególnego wsparcia – zawiera próby
mające na celu wspieranie jednostek i grup dotkniętych lub zagrożonych marginalizacją,
by dążyły do przezwyciężenia swej trudnej sytuacji życiowej, tworzenie warunków
wzmacniających potencjał społeczny.
3. Krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego – celem jest wzmacnianie aktywności
obywatelskiej mieszkańców, wzmacnianie potencjału środowisk pozarządowych, działania na
rzecz społeczności lokalnych, wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, rozwijanie
i umacnianie współpracy jednostek administracji publicznej z sektorem pozarządowym,
kreowanie opinii i świadomości społecznej pozbawionej negatywnych stereotypów
postrzegania życia społecznego.
4. Podnoszenie jakości usług społecznych – oznacza wzmacnianie potencjału kadr służb
społecznych, tworzenie możliwości nabywania przez nie nowych kwalifikacji i umiejętności,
inspirowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie polityki społecznej we współpracy
z partnerami społecznymi.

Cele horyzontalne dla Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012 2022:
Stworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego w gminie;
Poprawa jakości życia poprzez rozwój usług publicznych a w szczególności społecznych;
Integracja społeczna zapewniająca inkluzję grup zagrożonych marginalizacją.
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Cele strategiczne w poszczególnych obszarach tematycznych obejmują:

⇒ Cele strategiczne w obszarze: rodzina i jej funkcje:

Cel główny: Prowadzenie działań wzmacniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny.

Cele szczegółowe:
1. Wzmocnienie instytucji małżeństwa i rodziny.
1.1 Wzmacnianie świadomości małżeńskiej poprzez edukację i przygotowanie do małżeństwa i
rodzicielstwa.
1.2 Promowanie wartości rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa.
1.3 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
2. Pomoc w godzeniu roli rodzic -pracownik.
2.1 Aktywizacja bezrobotnych rodziców i opiekunów.
2.2 Organizacja form opieki nad dziećmi dla osób zatrudnionych i poszukujących pracy.
3. Wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
3.1 Prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grupowego.
3.2 Prowadzenie pracy z rodzinami w środowisku przy pomocy asystenta rodziny.
3.3 Organizacja pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Kierunki działań
• Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych wspomagających rodzinę w kryzysie oraz
borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
• Edukacja przygotowująca młodzież do założenia rodziny i pełnienia roli rodzica.
• Prowadzanie poradni życia rodzinnego – działania profilaktyczne i kompensacyjne.
• Wzmacnianie funkcji wychowawczej i opiekuńczej rodziny poprzez zastosowanie modelu
asystenta rodziny.
• W porozumieniu ze strukturami powiatowymi wspieranie rodzicielstwa zastępczego.
• Diagnoza problemów dzieci, młodzieży i rodziny oraz objęcie tych grup pomocą
specjalistyczną.
• Dystrybucja żywności dla rodzin i osób najbardziej potrzebujących.
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• Zapewnienie przedszkoli oraz żłobków dla osób pracujących lub starających się o
zatrudnienie.
• Promowanie i tworzenie rozwiązań, dobrych praktyk służących godzeniu roli zawodowej i
rodzicielskiej.
• Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy rodzinie.
• Współpraca z powiatem w zakresie pomocy osobom uwikłanym w przemoc.
• Realizacja działań oraz inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących wzmacnianiu
rodziny w prawidłowym pełnieniu swojej funkcji.

Źródła finansowania dla zdefiniowanych celów w obszarze: rodzina i jej funkcje:
Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-13
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Priorytet F. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009-2014
Priorytet E. Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania
spójności społecznej
Fundusze krajowe z budżetu centralnego, Programy celowe, Fundusze unijne, Środki samorządowe

⇒ Cele strategiczne w obszarze: rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie

Cel główny: Stymulowanie rozwoju społeczno gospodarczego oraz przeciwdziałanie skutkom
bezrobocia.

Cele szczegółowe:
1.. Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych na terenie gminy.
1.1 Koncentracja na najbardziej efektywnych instrumentach rynku pracy (dotacje, staże,
refundacja wyposażenia, indywidualne szkolenia).
1.2 Promocja i wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
1.3 Aktywne pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych oraz tworzenie warunków dla ich
rozwoju.
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1.4 Monitoring rynku pracy oraz uruchomianie programów outplacementowych w sytuacji
zwolnień.
1.5 Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy.
2. Budowanie systemu reintegracji społecznej służącego wsparciu osób wykluczonych społecznie.
2.1. Zintegrowanie działań PUP, OPS, szkół i NGO w obszarze rynku pracy, edukacji
i promocji przedsiębiorczości.
2.2. Upowszechnianie idei Ekonomii Społecznej oraz zatrudnienia socjalnego.
2.3. Wdrożenie systemu wymiany informacji między instytucjami rynku pracy i pomocy
społecznej.

Kierunki działań:
• Współdziałanie z powiatem w zakresie prowadzenia aktywnej polityki rynku pracy.
• Tworzenie uwarunkowań i rozwiązań sprzyjających powstawaniu, rozwojowi istniejących
firm i przyciąganiu inwestorów.
• Promowanie Łazisk Górnych jako miejsca atrakcyjnego gospodarczo.
• Tworzenie nowych instrumentów integracji społecznej i zawodowej, takich jak: Klub
Integracji Społecznej, spółdzielnia socjalna itp.
• Inicjowanie i realizacja partnerskich i kompleksowych projektów z obszaru rynku pracy.
• Stosowanie aktywnych narzędzi integracji w motywowaniu klientów pomocy społecznej do
podejmowania zatrudnienia.
• Zacieśnianie współpracy oraz systemu informacji między służbami społecznemu,
zatrudnienia oraz organizacjami pozarządowymi.
• Prowadzenie programu prac społecznie użytecznych oraz stosowanie narzędzi zatrudnienia
socjalnego.
• Realizacja działań oraz inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących integracji
społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.
• Prowadzenie

orientacji

zawodowej

w

szkołach

gimnazjalnych

i

promocja

przedsiębiorczości.
• Budowanie partnerstwa międzysektorowego w obszarze rynku pracy
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Źródła finansowania dla zdefiniowanych celów w obszarze: rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie:
Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-13
Priorytet VI -Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Priorytet VII -Promocja integracji społecznej
Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki
Fundusz Pracy
Fundusze krajowe z budżetu centralnego, Fundusze unijne, Programy celowe, Środki samorządowe

⇒ Cele strategiczne w obszarze: ochrona zdrowia

Cel główny: Promocja zdrowego stylu życia oraz poprawa stanu zdrowia mieszkańców Łazisk

Cele szczegółowe:
1. Wyrobienie nawyku aktywnego wypoczynku w różnych grupach wiekowych.
2. Profilaktyka zdrowotna i wczesne wykrywanie chorób i uzależnień poprzez programy
profilaktyczne i zdrowotne.
3. Zwiększenie dostępności usług sportowo-rekreacyjnych.
4. Dostosowanie usług medycznych i rekreacyjnych do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
5. Budowanie sieci wsparcia społecznego dla osób niesamodzielnych poprzez prowadzanie
stosownych placówek i usług.
6. Kontynuowanie procesu włączania organizacji pozarządowych do realizacji zadań
publicznych w obszarze ochrony zdrowia.

Kierunki działań:
•

Objęcie specjalistyczną opieką osób chorujących i uzależnionych, rozwój usług
społecznych.

•

Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych w środowisku
funkcjonowania osoby starszej lub niepełnosprawnej oraz wsparcie tworzenia
stacjonarnych podmiotów świadczących tego typu usługi.

•

Realizacja programów profilaktycznych i promocja zdrowego stylu życia wśród
mieszkańców.
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•

Tworzenie rozwiązań infrastrukturalnych służących aktywności ruchowej, rekreacji
i promocji zdrowia a także działań z zakresu profilaktyki.

•

Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój usług medycznych, rehabilitacyjnych,
rekreacyjnych i opiekuńczych a także partycypacja w finansowaniu tych usług z środków
gminy.

•

Rozwój infrastruktury wypoczynkowej i rekreacyjnej (ścieżki rowerowe, place zabaw
itp.) oraz dostosowanie oferty usług sportowo –rekreacyjnych do możliwości mniej
zamożnych mieszkańców i zorganizowanych grup młodzieży.

Źródła finansowania dla zdefiniowanych celów w obszarze: ochrona zdrowia:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Priorytet XII
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet IX: Zdrowie i rekreacja

Szwajcarski mechanizm finansowy
Priorytet: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich
Obszary tematyczny: Ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz
poprawa opieki społecznej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
Priorytet F: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia
NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY
Priorytet E. Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia
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⇒ Cele strategiczne w obszarze: bezpieczeństwo publiczne

Cel główny: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców

Cele szczegółowe:
1. Wzmocnienie współpracy służb zapewniających bezpieczeństwo w celu skutecznego
egzekwowania naruszeń porządku publicznego oraz działań w sytuacjach kryzysowych.
2. Wzrost zaufania mieszkańców do służb zapewniających bezpieczeństwo poprzez sprawną
komunikację dwustronną.
3. Zmniejszenie liczby wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie w tym wybryków
chuligańskich oraz przestępstw związanych z kradzieżami, rozbojami i dewastacją mienia.
4. Zwiększenie działań prewencyjnych i wychowawczych zapobiegającym patologiom
społecznym oraz zdarzeniom w ruchu drogowym.
5. Wzmocnienie technologiczne systemu monitorowania miasta i zagrożeń w obszarze
bezpieczeństwa mieszkańców.
6. Współpraca służb w zakresie pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc.
7. Wzmocnienie potencjału służb zajmujących się bezpieczeństwem na terenie gminy.

Kierunki działań:
• Wspólne patrole i działania policji i straży miejskiej.
• Prowadzenie działań prewencyjnych oraz interwencyjnych w zakresie przestępczości
i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
• Prowadzenie działań promocyjnych na rzecz wzrostu zaufania do policji i straży miejskiej.
• Przeciwdziałanie

narkomani

i

przemocy

wśród

mieszkańców,

ze

szczególnym

uwzględnieniem uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poprzez programy
profilaktyczne oraz rozwój pomocy specjalistycznej.
• Prowadzenie działalności operacyjnej i rutynowej przeciwdziałającej przestępczości
i dewastacji mienia.
• Uruchomienie monitoringu miejskiego obejmującego w szczególności miejsca uznane
za niebezpieczne.
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• Prowadzenie działań interwencyjnych, udzielanie poradnictwa oraz współpraca w zespole
interdyscyplinarnym w związku ze zjawiskiem przemocy domowej.
• Wsparcie działań i doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Źródła finansowania dla zdefiniowanych celów w obszarze: bezpieczeństwo publiczne:
NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY
Priorytet H. Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru
sprawiedliwości

Szwajcarski mechanizm finansowy
Priorytet 1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform
Fundusze krajowe z budżetu centralnego, Programy celowe, Środki samorządowe

⇒ Cele strategiczne w obszarze: aktywność społeczna i kulturalna

Cel główny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wzrost udziału mieszańców w działaniach
kulturalnych i społecznych.

Cele strategiczne:
1. Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społeczno-kulturalnym miasta.
1.1 Wsparcie lokalnego środowiska artystycznego i ruchu amatorskiego.
1.2 Wsparcie placówek kulturalnych oraz organizacji pozarządowych działających
w obszarze kultury.
1.3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie kultury regionalnej.
1.4 Promocja oferty kulturalnej dla mieszkańców i dostosowanie jej do potrzeb
mieszkańców.
2. Wsparcie dla organizacji pozarządowych.
Szwajcarski mechanizm finansowy
2.1 Stworzenie warunków dla inicjowania nowych organizacji pozarządowych.
2.2 Wspieranie

istniejących

organizacji

pozarządowych

w

formie

finansowej

i pozafinansowej.
2.3 Integracja środowiska lokalnego i zwiększanie kapitału społecznego mieszkańców.
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2.3 Wsparcie i rozwój wolontariatu osób starszych i młodzieży.

Kierunki działań:
• Diagnozowanie potrzeb kulturalno-społecznych mieszkańców miasta i adekwatne
dostosowywanie oferty do zidentyfikowanych potrzeb.
• Promocja działań organizacji pozarządowych i możliwości włączenia się mieszkańców
w działalność społeczną.
• Tworzenie partnerskich projektów z organizacjami pozarządowymi.
• Wspieranie lokalnych liderów.
• Organizacja szkoleń dla kadr kultury i organizacji społecznych.
• Pozyskanie środków zewnętrznych na realizacje działań kulturalnych i społecznych.
• Dostosowanie instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych.
• Komputeryzacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
• Stworzenie Miejskiego Centrum Informacji na bazie istniejących jednostek kultury.
• Stworzenie efektywnego systemu informowania mieszkańców o ofercie kulturalnej.
• Nawiązanie współpracy z instytucjami kultury wyższej i ośrodkami impresaryjnymi.
• Wsparcie młodych twórców i amatorskiego ruchu artystycznego.
• Efektywna promocja inicjatyw lokalnych twórców i działaczy kultury oraz działaczy
społecznych i wolontariuszy.
• Prowadzenie Centrum Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych.

Źródła finansowania dla zdefiniowanych celów w obszarze: aktywność społeczna i kulturalna:
MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
Priorytet D. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Priorytet G. Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Priorytet H. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego
dziedzictwa kulturowego
Grant Blokowy dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów
Partnerskich realizowany będzie w ramach obu obszarów priorytetowych:
Priorytet 1: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet IV: Kultura
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Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich18
Fundusze krajowe z budżetu centralnego, Programy celowe, Środki samorządowe

⇒ Cele strategiczne w obszarze: edukacja

Cel główny: Zapewnienie warunków optymalnego rozwoju dzieci i młodzieży;

Cele szczegółowe:
1. Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców.
2. Wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły.
3. Współpraca nauczyciel – rodzic na płaszczyźnie wychowawczej w celu przeciwdziałania
problemom wychowawczym.
4. Współpraca jednostek edukacyjnych z innymi podmiotami dla zintegrowania
oddziaływań na dziecko i rodzinę.
5. Redukcja zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży.
6. Wzrost zaangażowania młodzieży w działalność organizacji młodzieżowych, wolontariat
oraz aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
7. Rozwój profilaktyki i przedsięwzięć zapobiegających demoralizacji dzieci i młodzieży.
8. Przeciwdziałanie uzależnieniom szczególnie wśród młodzieży poprzez promowanie
konstruktywnych form spędzania wolnego czasu.
9. Dostosowanie usług edukacyjnych oraz opiekuńczych do zmian demograficznych.
10. Wzmocnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej - rozwój usług specjalistycznych
w tym w zakresie orientacji zawodowej.
11. Zwiększenie kompetencji wychowawczych nauczycieli poprzez dostępne formy
doskonalenia.

Kierunki działań:
• Prowadzenie

działań

edukacyjnych

dla

rodziców

wzmacniających

kompetencje

wychowawcze oraz promowanie właściwego wzorca funkcjonowania społecznego.
18

Fundusz zarezerwowany dla organizacji pozarządowych.
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• Prowadzenie programów profilaktycznych (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki
przemocy, uzależnień,) dla uczniów i rodziców.
• Promocja wolontariatu oraz społecznego zaangażowania wśród uczniów i rodziców.
• Promowanie pozytywnych wzorców, postaw, zachowań wśród uczniów.
• Zwiększenie dostępności i dopasowanie oferty zajęć sportowych i kulturalnych do potrzeb
młodych mieszkańców gminy.
• Uczestnictwo w zespołach interdyscyplinarnych oraz współpraca w działaniach na rzecz
rozwiązywania rozpoznanych problemów społecznych przejawiających się w szkole
i placówkach opiekuńczych.
• Analizowanie sytuacji demograficznej oraz procesów zachodzących na rynku pracy dla
lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do zidentyfikowanych potrzeb.
• Promowanie działań i oddolnych inicjatyw związanych z konstruktywnymi formami
spędzania czasu.
• Rozwój form i zwiększanie dostępności do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów i rodziców.
• Udział kadr pedagogicznych i opiekuńczych w formach doskonalenia zawodowego.

Źródła finansowania dla zdefiniowanych celów w obszarze: edukacja:
Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-13
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet VIII: Infrastruktura edukacyjna
Fundusze krajowe z budżetu centralnego, Programy celowe, Środki samorządowe
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⇒ Cele strategiczne w obszarze: mieszkalnictwo

Cel

główny:

tworzenie

warunków

do

rozwoju

budownictwa

mieszkaniowego

oraz

przeciwdziałanie bezdomności
•

Cel główny 1: Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w gminie Łaziska Górne

•

Cel Główny 2:Pomoc mieszkańcom zagrożonym eksmisją oraz osobom bezdomnym.

Cele szczegółowe:
Dla celu głównego 1:
1.1. Pozyskanie środków finansowych zewnętrznych na budownictwo mieszkaniowe.
1.2. Pozyskiwanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
1.3. Stworzenie dogodnych warunków inwestowania firmom deweloperskim (uchwały,
uregulowania prawne).
1.4. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w kierunku przekwalifikowania
działek pod budownictwo mieszkaniowe.
1.5. Wzrost jakości życia poprzez rozwój infrastruktury miejskiej (sieć wodociągowa,
kanalizacyjna, gazociągi, poprawa jakości dróg).
Dla celu głównego 2:
2.1. Rozwój form pomocy osobom posiadającym zadłużenia lub osobom zagrożonym
zadłużeniem

umożliwiających

rozwiązanie

problemów

mieszkaniowych

poprzez

odpracowywanie zadłużenia w SM, zawieranie kontraktów, prace społecznie użyteczne.
2.2. Upowszechnianie modelu zamiany lokali umożliwiający dostosowanie wysokości czynszu
do sytuacji finansowej najemcy.
2.4 Uświadomienie mieszkańcom skutków nieregulowania czynszów.
2.5 Zapewnienie schronienia dla osób pozbawionych mieszkania.

Kierunki działań:
• Tworzenie

warunków

oraz

rozwiązań

sprzyjających

rozwojowi

budownictwa

indywidualnego.
• Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzenie rozwiązań
sprzyjających rozwojowi budownictwa mieszkaniowego.
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• Modernizacja infrastruktury w tym: rozwój sieci dróg, wodociągów, kanalizacji, źródeł
zasilania.
• Współpraca między OPS, samorządem a spółdzielniami mieszkaniowymi w celu
zapobiegania utracie mieszań przez osoby zadłużone.
• Aktywizowanie i oddziaływanie na osoby zadłużone poprzez mechanizmy współpracy
wielosektorowej oraz aktywne instrumenty (kontrakty socjalne, prace społecznie
użyteczne).
• Budowanie lokali o obniżonym standardzie dla osób niepłacących czynszu oraz lokali
rotacyjnych dla osób w przejściowym kryzysie.
• Prowadzenie

działań

zmierzających

do

przeciwdziałania

dewastacjom

zasobów

mieszkaniowych oraz przestrzeni publicznej.
• Realizacja programów ułatwiających spłatę zadłużenia.
• Organizacja miejsc schronienia oraz realizacja programów wychodzenia z bezdomności
i reintegracji społecznej.

Źródła finansowania dla zdefiniowanych celów w obszarze: mieszkalnictwo:
Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z 8.12.2006r.
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów
dla bezdomnych
Rządowy program „Rodzina na swoim”;
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy na budowę komunalnej infrastruktury
technicznej dla budownictwa mieszkaniowego
MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
Priorytet C. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata2007-2013
Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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⇒ Cele strategiczne w obszarze: zarządzanie publiczne

Cel główny: Wzmocnienie sieci współpracy;
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w konsultacje społeczne i zwiększenie
zakresu współdecydowania przez mieszkańców.
2. Zacieśnienie współpracy między publicznymi instytucjami pomocy społecznej i rynku pracy na
rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie.
3. Dostosowanie oraz doskonalenie jakości świadczonych usług społecznych do zmieniających
się potrzeb mieszkańców.
4. Zwiększenie dostępu do informacji publicznej z wykorzystaniem dostępnych kanałów
komunikacji społecznej.
5. Stworzenie warunków do standaryzacji współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz integracji
społecznej.
6. Wsparcie powstawania i działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii
społecznej.
7. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych.
8. Tworzenie warunków współpracy NGO, Administracji i biznesu

Kierunki działań:
• Podnoszenie

kompetencji

pracowników

instytucji

publicznych

oraz

organizacji

pozarządowych w zakresie zwiększenia jakości usług, zarządzania, współdziałania oraz
pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację celów.
• Tworzenie płaszczyzny współpracy samorządu z przedsiębiorcami, organizacjami
pozarządowymi oraz inicjowanie wspólnych działań wykorzystujących mechanizmy
partnerstwa.
• Organizowanie konkursów i zamówień na realizacje zadań publicznych przez podmioty
trzeciego sektora
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• Prowadzenie konsultacji społecznych oraz tworzenie struktur doradczych angażujących
organizacje pozarządowe w zagadnienia związane z kreowaniem lokalnej polityki
społecznej
• Rozwój usług publicznych i społecznych oraz ich ewaluacja.
• Utworzenie centrum informacji służącego do rozpowszechniania informacji o dostępnych
usługach społecznych dla mieszkańców.
• Wypracowanie i wdrażanie standardów współpracy.
• Promowanie

udziału

sektora

biznesowego

w

działaniach

na

rzecz

społecznej

odpowiedzialności.

Źródła finansowania dla zdefiniowanych celów w obszarze: zarządzanie publiczne:
Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-13
Priorytet V: Dobre rządzenie
3. Ewaluacja i narzędzia pomiaru
Metoda oceny zaistniałych zmian, badająca skuteczność i efektywność podejmowanych
działań, nazywana ewaluacją, jest standardem współczesnego zarządzania w sektorze publicznym
– stanowi integralny element zarządzania przez cele. Ewaluacji podlegać będzie nie tylko Strategia,
ale i każdy Program Operacyjny, a także projekty wykonawcze. Profesjonalna ewaluacja posiada
wszystkie cechy badań stosowanych i nie różni się zasadniczo pod względem projektowania,
technik gromadzenia danych oraz metod analizy od innych przedsięwzięć badawczych
stosowanych w naukach społecznych19. Jedną z kluczowych metod analizy zebranego materiału
była jego ocena za pomocą kryteriów ewaluacji 20:
•

trafności (relevance) – co pozwoli ocenić, w jakim stopniu cele programu odpowiadają
potrzebom i priorytetom na danym poziomie analizy;

•

użyteczności (utility) – co pozwoli ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie programu
odpowiada potrzebom grupy docelowej;

19

Por. C. Robson: Projektowanie ewaluacji, [w:] L. Korporowicz (red.): Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa,
Warszawa 1997, s. 147-152; H. Simons: Polityczne implikacje teorii ewaluacyjnych, [w:] L. Korporowicz (red.):
Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997, s. 65-92.
20
Ewaluacja – kwestie ogólne, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa 2005.
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•

skuteczności (effectiveness) – co pozwoli ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia
zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte.
Strategia zakłada możliwość wykorzystania trzech różne typy ewaluacji w zależności od

terminu jej przeprowadzenia. Poniższa typologia, zaproponowana przez Komisje Europejską,
dotyczy oceny strategii, programów operacyjnych i innych wdrażanych programów o wymiarze co
najmniej kilkuletnim:
•

Ewaluacja ex-ante21 jest to ewaluacja przeprowadzana przed wdrażaniem programu,
strategii i mająca za zadanie ocenić na ile planowana interwencja jest trafna z punktu
widzenia potrzeb (sektora, beneficjentów) oraz spójna w zakresie planowanych celów
i sposobów ich realizacji. Może stanowić również diagnozę, badającą kontekst,
identyfikację potencjalnych trudności oraz diagnozę potrzeb i oczekiwań grupy docelowej.

•

Ewaluacja mid-term22 jest to ewaluacja realizowana mniej więcej w połowie wdrażania
strategii, programu. Ewaluacja ta poddaje analizie osiągnięte na tym etapie produkty i
rezultaty oraz dokonuje pierwszej oceny jakości realizacji programu. Jej istotną rolą jest
również ocena poczynionych na etapie programowania założeń, w tym szczególnie celów
oraz przyjętych wskaźników. Jest to szczególnie ważne, gdyż zmiana warunków społecznogospodarczych może spowodować dezaktualizację początkowej diagnozy, która stała się
punktem wyjścia dla realizowanej interwencji. W konsekwencji wyniki takiej ewaluacji
mogą się przyczynić do aktualizacji programu, strategii. Ewaluacja mid-term w dużej mierze
opiera się na danych dostarczanych przez system monitoringu.

• Ewaluacja ex-post23 przeprowadza się ją po zakończeniu realizacji programu, strategii;
powinna być ona przeprowadzona nie później niż trzy lata po zakończeniu okresu
wdrażania programu, strategii. Podstawowym zadaniem ewaluacji ex-post jest zbadanie
długotrwałych efektów (oddziaływania) programu oraz ich trwałości. Niektóre efekty
oddziaływania programu będą możliwe do zdiagnozowani w dłuższej perspektywie
czasowej, dlatego też ocena trwałości interwencji może mieć charakter szacunkowy,
21

Ex-ante Evaluation: A Practical Guide for Preparing Proposals for Expenditure Programmes; dokument dostępny na
stronach internetowych Komisji Europejskiej.
22
The Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions, dokument dostępny na stronach internetowych Komisji
Europejskiej,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/midterm_en.pdf,
dostęp
30.09.2011r.
23
Evaluating EU Expenditure Programmes: A Guide: Ex post and intermediate evaluation including glossary of
evaluation
terms,
dokument
dostępny
na
stronach
internetowych
Komisji
Europejskiej,
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/data/pdf/lib_master/eur_budg_guide_ex_post_and_interm
ediate.pdf, dostęp 30.09.2011r.
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biorący pod uwagę jedynie aktualne uwarunkowania. Nie mniej ważnym zadaniem
ewaluacji ex-post jest całościowa ocena skuteczności i efektywności interwencji oraz jej
trafności i użyteczności. Szczególnie istotne jest tu odniesienie się do założonych celów
oraz sprawdzenie na ile udało się je osiągnąć.
W odniesieniu do programów i projektów UE akcentuje bardziej wskaźnik osiągnięcia
zakładanych rezultatów projektu. Każdy projekt zawierający interwencję finansową ze środków
publicznych, tzw. wkład (input), w pierwszej kolejności prowadzi do skonkretyzowania rzeczowych
produktów (outputs), np. przeszkolenie x osób, utworzenie x stanowisk komputerowych w szkole.
Dzięki tym produktom beneficjenci projektów odnoszą korzyści zwane rezultatami (results), np.
uzyskanie nowych kwalifikacji, uzyskanie zatrudnienia przez x osób. Interwencja nie wpływa tylko
na beneficjentów, ale także wywołuje zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
np. wzrost wskaźnika skolaryzacji, zmniejszenie procentowego udziału osób bezrobotnych),
nazywane oddziaływaniem (impact), są głównym celem realizowanych ze środków Unii
Europejskiej programów. W szerszym wymiarze ewaluacja jest obiektywnym badaniem
racjonalności działań publicznych i w pewnym sensie je legitymizuje. Aby ocenić zaistniałe zmiany,
operacjonalizuje się cele budując szereg wskaźników ilościowych i jakościowych. Można zbudować
swój własny katalog wskaźników albo posłużyć się już istniejącym, np. wskaźnikami
zrównoważonego rozwoju z bazy Systemu Administracji Samorządowej, dotyczącymi ładu
społecznego24.

24

P. Rogala: Raport z realizacji pracy „Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach,
etap 1”, Raport dla ZMP, Jelenia Góra – Poznań 2008, s. 44-48.
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Tabela 42. Wskaźniki realizacji celów dla poszczególnych obszarów

RODZINA I JEJ FUNKCJE

OBSZAR
PRIORYTETEOWY

TYP WSKAŹNIKA
REALIZACJI CELÓW
- Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1000
mieszkańców
- Liczba pracowników socjalnych na 1000 mieszkańców
- Liczba dzieci wychowywanych w Domu Dziecka
- Liczba gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem
- Liczba rodzin korzystających ze specjalistycznych form wsparcia
(poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej itp.).
- Liczba osób korzystających z poradni psychologiczno -pedagogicznej
- Liczba miejsc w rodzinnych formach opiekuńczo wychowawczych (rodzinach
zastępczych i placówkach rodzinnych).
- Liczba postanowień Sądu Rodzinnego o ograniczeniu lub pozbawieniu praw
rodzicielskich
- Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach opiekuńczo
wychowawczych
- Liczba rozwodów i separacji
- Liczba pracowników socjalnych / 1000 mieszkańców
- Liczba inicjatyw podjętych przez organizacje i instytucje w zakresie pomocy
dzieciom i rodzinie
- Liczba osób, które zrealizowały kontrakty socjalne i poprawiły swoją sytuację
społeczną
- Liczba osób objętych programami edukacji prorodzinnej
- Liczba przypadków przemocy domowej (niebieskie karty)
- Liczba osób i rodzin objętych wsparciem zespołów Interdyscyplinarnych
- Ilość spraw podejmowanych przez Gminna Komisję Rozwiązywania

RYNEK PRACY,
ZATRUDNIENIE, BEZROBOCIE

Problemów Alkoholowych
Ilość osób doświadczających przemocy objętych wsparciem OIK
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny
Liczba nowozakładanych działalności gospodarczych
Liczba osób pracujących do ludności w wieku produkcyjnym
Wskaźnik procentowy bezrobocia w mieście
Liczba osób bezrobotnych, które skorzystały z instrumentów rynku pracy
Liczba zrealizowanych szkoleń dla osób bezrobotnych
Poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w rozumieniu przepisów
o zatrudnieniu socjalnym, które zakończyły udział w projektach
aktywizacyjnych.
- Liczba uczestników prac społecznie użytecznych i skierowanych do
zatrudnienia subsydiowanego
-
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OCHRONA ZDROWIA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZBE
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I KULTURALNA

- Liczba zachorowań na choroby cywilizacyjne, np.: gruźlica, cukrzyca, AIDS,
choroby weneryczne i inne / 10 000 mieszkańców
- Ilość osób które objęte są opieką środowiskową
- Ilość osób które objęte są opieką paliatywną
- Ilość osób objętych pomocą medyczną
- Liczba osób, w tym dzieci objętych programami zdrowotnymi i
profilaktycznymi
- Średnia długość życia mieszkańców miasta
- Ilość obiektów użyteczności publicznej ze zlikwidowanymi barierami
architektonicznymi dla osób niepełnosprawnych
- Ilość realizowanych projektów z obszaru ochrony zdrowia
- Liczba lekarzy – specjalistów na 10 000 mieszkańców
- Liczba mieszkańców na 1 przychodnię
- Liczba osób uczestniczących w Gminnym Programie Profilaktyki i
Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Programie Przeciwdziałania
Narkomanii
- Liczba osób, które skorzystały z interwencji kryzysowej, terapii i poradnictwa
w zakresie problemów uzależnień
- Liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze zorganizowanych
środowiskowych form wsparcia (w tym ZAZ, WTZ, ŚDS)
- Liczba seniorów działających w grupach samopomocowych,
stowarzyszeniach i klubach
- Ilość popełnionych przestępstw i wykroczeń na 1000 mieszkańców
- Procentowy udział nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw
- Wykrywalność przestępstw i wykroczeń
- Udział osób nietrzeźwych w ogólnej liczbie uczestników wypadków
drogowych
- Liczba wypadków drogowych na 10 000 mieszkańców
- Liczba przestępstw popełnionych pod wpływem alkoholu i narkotyków
- Liczba uchwyconych sprawców dewastacji
- Liczba zainstalowanych kamer monitoringu
- Stopień wykrywalności przestępstw i wykroczeń
- Liczba organizacji pozarządowych w mieście wg REGON, wpisanych do BAZY
NGO
- Ilość projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
- Liczba mieszkańców objętych projektami NGO
- Ilość środków publicznych przekazanych przez samorząd organizacjom
pozarządowym na zadania własne gminy
- Liczba wolontariuszy działających w organizacjach pozarządowych
- Ilość organizowanych w mieście imprez kulturalnych o randze ponadlokalnej
(regionalnej, krajowej i międzynarodowej)
- Ilość osób korzystających z placówek kultury
- Liczba osób (w tym młodzieży) objętych programami
- Ilość organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców
- Liczba uczestników imprez kulturalnych i sportowych
- Ilość imprez kulturalnych
- Poziom nakładów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
- Liczba osób korzystających z bibliotek
- Liczba organizacji które skorzystały ze wsparcia finansowego lub
pozafinansowego gminy
-
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EDUKACJA
MIESZKALNICTWO
DOBRE ZARZĄDZANIE

-

Poziom skolaryzacji I, II i III stopnia
Liczba dzieci i młodzieży korzystających z zajęć pozalekcyjnych
Liczba nauczycieli zaangażowanych w realizację projektów
Liczba studentów szkół wyższych / 1000 mieszkańców
Ilość osób z wykształceniem wyższym na 1000 mieszkańców
Poziom nakładów na edukację
Liczba dzieci korzystających z przedszkoli i żłobków.
Liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach na 1000 ludności
Ilość osób dorosłych podejmujących naukę w formach szkolnych i
pozaszkolnych
Ilość zatrudnionych doradców zawodowych w szkołach
Poziom migracji wewnątrz krajowej i zewnątrz krajowej
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców
Ilość wydanych pozwoleń na budowę mieszkań i budynków
Ilość mieszkań z pełną infrastrukturą komunalną
Ilość mieszkań socjalnych
Ilość wyremontowanych mieszkań komunalnych
2
Ilość m powierzchni mieszkalnej na 1 osobę
liczba osób oczekujących na mieszkanie
Okres oczekiwania na mieszkanie socjalne
Czas oczekiwania na przydział mieszkania socjalnego
Liczba osób bezdomnych
Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych
Liczba osób, instytucji, które wzięły udział w konsultacjach społecznych
Wskaźnik frekwencji w wyborach
Ilość inicjatyw oddolnych i ich zakres tematyczny
Ilość złożonych wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych
Sprawność pozyskiwania środków na cele społeczne w tym także funduszy
UE
Ilość partnerstw: Urząd Miejski – NGO.
Ilość i wartość zadań zlecanym organizacjom pozarządowym
Ilość partnerstw publiczno -prywatnych

Źródło: opracowanie własne

4. Wdrożenie i monitorowanie strategii

Wdrożenie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest procesem,
w który zaangażowane powinny być wszystkie podmioty uczestniczące w jej opracowaniu oraz
działające w obszarach objętych strategią. Działania opisane w Strategii skierowane są nie tylko
do osób i grup defaworyzowanych, ale i do całej społeczności miasta Łaziska Górne. Instytucją,
która z racji przepisu ustawowego25 przejmuje największą odpowiedzialność za jej realizację jest
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych. Istotnym elementem realizacji założeń i celów
Strategii jest monitoring jej wdrażania, który wymaga operacjonalizacji celów, ich mierzenia
25

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z art. 17. ust. 1 pkt. 2
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.
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i analizowania. Strategia jest dokumentem, który może, a nawet powinien być aktualizowany.
Zakłada się, że dokument będzie poddany aktualizacji w połowie okresu wdrażania. Za aktualizację
strategii odpowiedzialny będzie Zespół Zarządzający.
Nieodłącznym elementem wdrażania Strategii są programy i projekty wykonawcze, które
tworzone są w oparciu o budżet samorządu, np. Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Program Współpracy Miasta Łaziska Górne z Organizacjami Pozarządowymi oraz inne programy,
których realizacja wynika bądź nie wynika z odrębnych przepisów.
Proces wdrożenia i monitoringu strategii wymaga powołania Zespołu Zarządzającego,
w skład którego wchodzą osoby powołane przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne spośród
przedstawicieli Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, parafii
i innych grup i instytucji działających na terenie miasta. Do zadań Zespołu Zarządzającego będzie
należało w szczególności:
− inicjowanie powstania rocznych lub kilkuletnich Programów Operacyjnych,
− planowanie do realizacji w danym roku projektów wykonawczych,
− powoływanie zespołów roboczych,
− monitoring okresowy postępów osiągania celów Strategii,
− gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących wskaźników realizacji celów,
− inicjowanie i podejmowanie działań korygujących, w przypadku stwierdzenia odchyleń od
zamierzonych celów.
Koordynacja Zespołu oraz organizowanie jego funkcjonowania należy do zadań Ośrodka Pomocy
Społecznej. Podmiot ten statutowo funkcjonuje jako podmiot polityki społecznej odpowiedzialny
za dostarczanie usług społecznych oraz ich dostosowanie do zmieniających się potrzeb.
Prowadzony monitoring zmieniających się potrzeb a także problemów społecznych umożliwi
dostosowanie usług publicznych i społecznych do zmieniających się okoliczności.
Zebrania Zespołu Zarządzającego nie powinny odbywać się regularnie (nie rzadziej niż raz w roku).
Zespół Zarządzający powołuje Zespoły Robocze. Każdy zespół odpowiada za swój obszar priorytetowy.
Postęp we wdrażaniu Strategii mierzony będzie poprzez wyliczenie wskaźników monitoringu.
Monitorowanie nie jest kontrolą ani audytem. Jego istotą jest śledzenie i analizowanie faktycznego
rozwoju. Celem monitoringu jest badanie:
− zgodności faktycznego rozwoju z założeniami i celami strategii;
− oceny nowych wyzwań i zagrożeń;
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− wniosków dotyczących aktualności lub potrzeby zmiany istniejącej strategii.
Aby monitorowanie przyniosło pożądane wyniki konieczne jest spełnienie kilku warunków.
Po pierwsze, zbieranie danych do analizy i analiza techniczna muszą być prowadzone regularnie,
w sposób porównywalny, neutralnie, profesjonalnie i obiektywnie, przy wykorzystaniu ekspertów
zewnętrznych. Dane powinny być opracowywane co roku w formie raportu przekazywanego
Zespołowi Zarządzającemu i po jego zaopiniowaniu władzom miasta. Z kolei władze miasta,
na podstawie raportu, podejmują decyzje o aktualności Strategii i podjęciu ewentualnych działań.
W ostatnim roku wdrażania Strategii powinna zostać przeprowadzona ewaluacja końcowa
wdrożenia Strategii w oparciu o raporty roczne oraz porównanie wskaźników bazowych z roku
2011 ze wskaźnikami osiągniętymi w roku 2020.
Prowadzony monitoring oraz ewaluacja rezultatów jest dokumentowana w postaci
raportów. W celu sprecyzowania terminów opracowywania analiz należy sformułować
harmonogram oraz wskazać personalnie osoby odpowiedzialne za ich opracowanie. Nad całością
przebiegu procesu monitorowania strategii oraz ewaluacji osiągniętych rezultatów czuwa Ośrodek
Pomocy Społecznej.
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Podsumowanie

Rozwiązania w duchu nowego zarządzania publicznego, czyli poszukiwanie efektywnych
ekonomicznie i organizacyjnie zasad systemowego działania dla polityki społecznej spowodowały
wyraźny wzrost zainteresowania instrumentami typowymi dla planowania i zarządzania
strategicznego. Dodatkowo procesy rekonstrukcji państwa opiekuńczego, krytyka kierunków
i struktury wydatków publicznych, a także brak akceptacji dla zbiurokratyzowanego
funkcjonowania instytucji publicznych wymusiły działania, które zakończyły się częściowym
urynkowieniem usług użyteczności publicznej, a nawet prywatyzacją niektórych segmentów.
Doprowadzenie do sytuacji, w której inne niż tylko państwowe podmioty realizują zadania w sferze
publicznej spowodowało konieczność lepszego planowania i ewaluacji rezultatów ich działania
przez państwo i jego uprawnione agendy. Umiejętność kreowania strategii, jej zaplanowanie,
a następnie wdrożenie i monitoring rezultatów stały się niezwykle potrzebne w tworzeniu
i realizowaniu polityki społecznej. Podejście strategiczne stało się konieczne z jednej strony
z powodów narastającej potrzeby polepszenia racjonalności i efektywności wydatków na cele
społeczne, z drugiej ze względu na pojawienie się możliwości wykorzystywania środków
pomocowych przez organizacje działające zarówno w sektorze publicznym, społecznym, jak
i prywatnym.
Do implementowania podejścia strategicznego do polityki społecznej przyczynia się także
jej interdyscyplinarność i obserwowana w naukach społecznych dyfuzja wiedzy. Podejście
strategiczne spopularyzowała także Komisja Europejska, która już od co najmniej dwóch dekad
przywiązuje niezwykłą wagę do strategicznego planowania zarówno w sferze polityki społecznej,
ale także w polityce funduszy strukturalnych, polityce rozwoju obszarów wiejskich czy polityce
zatrudnienia. Należy wyraźnie zaznaczyć, że wejście Polski do Unii Europejskiej wymusiło
kompleksowe przygotowanie długoletnich strategii i planów, które mają za zadanie w sposób
spójny i przejrzysty identyfikowanie celów i priorytetów rozwoju Polski, ale także są konieczne
do podejmowania faktycznych działań i oceny osiąganych rezultatów. Na wszystkich poziomach
zarządzania powstają strategie polityki społecznej, które mają na celu diagnozowanie sytuacji
społecznej i wyznaczanie długofalowych kierunków działania. Przykładów strategii europejskich
jest wiele – Europa 2020, Europejska Strategia Zatrudnienia, Europejska Strategia Integracji
Społecznej, Europejska Strategia Kształcenia Ustawicznego, Strategia e-Europe i inne. Krajowe
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czy narodowe strategie dotyczą także różnorodnych zagadnień. Dla przykładu w Polsce w ostatnich
latach przygotowano Narodową Strategię Rozwoju Regionalnego, Krajową Strategię Zatrudnienia
na lata 2007-2013, Narodową Strategię Integracji Społecznej czy Narodową Strategię Spójności
2007-2013. Szczególnie w tej ostatniej idee polityki społecznej i usług użyteczności publicznej
są szeroko wykorzystywane poprzez realizację tzw. horyzontalnych celów szczegółowych. Celami
horyzontalnymi NSS są: poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa
mechanizmów partnerstwa; poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej;
budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla
wzrostu konkurencyjności Polski; podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,
w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług;
wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej,
gospodarczej i przestrzennej; wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian
strukturalnych na obszarach wiejskich. Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym
i instytucjonalnym cele NSS są realizowane za pomocą programów operacyjnych zarządzanych
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, programów regionalnych zarządzanych przez Zarządy
poszczególnych Województw i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów
strukturalnych. Na szczeblach regionalnych każde województwo ma przynajmniej kilka strategii –
jedną ogólną strategię rozwoju województwa i strategie sektorowe, dotyczące m.in. polityki
społecznej (np. Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego). Powiaty i gminy dysponują
strategiami rozwoju lokalnego ponieważ w każdej gminie i powiecie jest ustawowy obowiązek
przygotowania i realizacji gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów
społecznych. Przykłady te pokazują, że współcześnie istnieje olbrzymie zapotrzebowanie
na strategiczne myślenie i działanie wykazywane przez instytucje UE, państwo i jego podmioty,
jak i przez samorządy lokalne oraz samoorganizujących się obywateli. Stąd próba poszukiwania
możliwości zastosowania instrumentarium zarządzania strategicznego do sektora publicznego.
Przygotowanie strategii i ich wdrożenie to dwa odrębne procesy, które związane
są z różnymi podejściami – teorią i ideą (powstanie strategii) oraz praktyką i działaniem (wdrożenie
strategii). Jakość strategii w dużym stopniu zależy od ilości czasu poświęconego na jej
przygotowanie, nakładów, włączenia różnych interesariuszy do konsultacji, profesjonalizmu
autorów. Za wdrażanie i realizację strategii odpowiedzialni są politycy i działacze oraz pracownicy
różnych instytucji, często z różnych sektorów. A nade wszystko za wdrażanie strategii
odpowiedzialni są mieszkańcy danego miasta, od ich zapału, energii i chęci pracy zależeć będzie
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uzyskanie zaplanowanych w strategii celów i zadań. Pozostaje mieć nadzieję, że partycypacyjny
mechanizm budowania redefiniowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych
zaowocuje wspólnymi działaniami przy pracach nad jej realizacją.
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