
                                           Uchwała Nr  XLII/386/2013
                                           Rady Miejskiej w Karczewie
                                               z dnia  16 lipca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2013 - 2016

                                                      

Na podstawie art.  18 ust.  2  pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594.), w związku z art. 17  ust 1, pkt 1 ustawy  z dnia 12 
marca 2004 r.  o pomocy społecznej  (t.j.  Dz. U. 2013. poz.  182 ze zm.)   uchwala się,  co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2013 - 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

                                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                                             Tadeusz Marton



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj 
Dz.U. z 2013.  poz. 182 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym 
należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.



                                                                                     
                                                                                            Załącznik do Uchwały Nr XLII/386 /2013
                                                                                            Rady Miejskiej w Karczewie
                                                                                            z dnia 16 lipca  2013 r.

STRATEGIA  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH GMINY KARCZEW        

 na lata  2013 – 2016

lipiec 2013



W S T Ę P

       Rozwiązywanie problemów społecznych stanowi jedno z najważniejszych zadań administracji 

publicznej  wszystkich  szczebli.  Działania  w  obszarze  pomocy  społecznej  należy  realizować  w 

ramach zintegrowanego systemu, w którym równorzędnym partnerem administracji powinny być 

organizacje i instytucje należące do różnych sektorów życia publicznego (organizacje pozarządowe, 

kościoły, związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze). Szczególnie istotna rola przypada w tym 

systemie  samorządowi  lokalnemu,  a  zwłaszcza  gminom.  Niezbędnymi  warunkami  efektywnej 

realizacji  pomocy społecznej  są:  rzetelna  diagnoza  rzeczywistych  potrzeb  społeczności  lokalnej 

oraz długofalowy plan działań. Realizację wskazanych wyżej warunków umożliwia opracowanie i 

realizowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

      Taka intencja przyświecała ustawodawcy, który opracowanie Strategii zapisał jako jedno z 

zadań obowiązkowych do realizacji dla gmin i powiatów. Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, 

jakie elementy powinny się znaleźć w tym dokumencie. Zgodnie z art. 16 b ustawy są to :  diagnoza 

sytuacji  społecznej,   prognoza  zmian  w  zakresie  objętym  strategią,   określenie:  celów 

strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji oraz jej 

ram finansowych i wskaźników realizacji działań. 

     Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Karczew  jest  długookresowym 

dokumentem  planistycznym,  który  znajduje  odzwierciedlenie  w  Strategii  Zrównoważonego 

Rozwoju  Gminy.  Jest  dokumentem otwartym  podlegającym  stałemu  monitoringowi  i  ewaluacji 

zadań.  Wprowadzenie  procedur  monitoringu  i  ewaluacji  pozwoli  na  wprowadzenie  zmian  w 

realizacji poszczególnych celów i zadań w zależności od zmieniających się warunków i potrzeb 

społecznych. 

Niniejszy  dokument  stanowi  kontynuację  planowanych  działań  zawartych  w  Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2012 przyjętej  uchwałą nr XV/97/2007 

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 listopada 2007 r.



DIAGNOZA  PROBLEMÓW  SPOŁECZNYCH  GMINY  KARCZEW
W  PERSPEKTYWIE  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ

 Do głównych problemów społecznych występujących na terenie gminy Karczew należy 
zaliczyć:

• ubóstwo , które jest przyczyną trudnej sytuacji materialnej rodzin,
• bezrobocie
• długotrwała choroba
• niepełnosprawność
• bezradność w sprawach opiekuńczo –wychowawczych
• uzależnienia (alkoholizm, narkomania)
• bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie podejmuje szereg działań mających na celu 
poprawę istniejących sytuacji. Do jej zobrazowania konieczne jest przedstawienie danych 
statystycznych.

Tabela Nr 1
Rodziny objęte pomocą społeczną 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

2010 380 1 226

2011 564 1.809

2012 490 1.421

Tabela Nr 2
Rodziny korzystające ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Rok
liczba rodzin

Świadczenia 
rodzinne

Fundusz alimentacyjny 

2010 627 87

2011 570 82

2012 549 83

Tabela Nr 3
Nakłady na pomoc społeczną w gminie Karczew

Rok Zadania zlecone Zadania własne Razem

2010 3.837.723 1.133.743,96 4.971.466,96

2011 3.537.812 1.190.611,44 4.728.423,44



Rok Zadania zlecone Zadania własne Razem

2012 3.466.663 1.260.637,87 4.727.300,87

Wielkość nakładów przeznaczonych na pomoc społeczną , zarówno przez gminę , jak i 
przez państwo, z roku na rok ulega systematycznym zmianom, choć nie zawsze 
odpowiada pojawiającym się potrzebom.

W 2010 r.  na realizację świadczeń rodzinnych (zadania zlecone) wydatkowano 
kwotę 2.980.380 zł., w 2011 r. - 2.770.161 zł., w 2012 r. - 2.623.097 zł. Tendencja zniżkowa 
budżetu spowodowana była zmianami w ustawach o świadczeniach rodzinnych a co za 
tym idzie mniejszą ilością rodzin kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy.
Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadania 
zlecone i własne)  wydatkowano w 2010 r. - 148.000 zł., w tym: 40.000 zł. na zakup sprzętu 
w stołówkach szkolnych, w 2011 r. - 152.148,91 zł.,, w 2012 r. - 103.000 zł.
Na zasiłki celowe finansowane w całości z budżetu gminy wydatkowano w 2010 r. - 
109.757,96 zł., w 2011 r. - 82.229,12 zł., w 2012 r. - 126.050,52 zł.
Podane kwoty zawierają się w tabeli nr 3.

Tabela nr 4
Typ świadczeń z pomocy społecznej w latach 2010 - 2012

Typ świadczeń Liczba osób

2010 r. 2011 r. 2012 r.

Pieniężne: zasiłki stałe, okresowe, celowe 256 246 464

Rzeczowe: żywność Bank Żywności SOS, 
odzież

470 380 450

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

6 5 5

Dożywianie w placówkach oświatowych i 
zasiłki dla rodzin na dożywianie

120 816 576

Udzielenie schronienia: np. umieszczenie w 
noclegowni, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 
w domu pomocy społecznej

4 5 8

Ośrodki wsparcia dziennego 40 43 70

Dodatki mieszkaniowe 82 wydane 
decyzje

79 wydanych 
decyzji

78 wydanych 
decyzji

Realizacja projektu systemowego EFS 8 rodzin 10 rodzin 10 rodzin 

Realizacja projektów konkursowych EFS 
kierowanych do osób bezrobotnych

10 kobiet 10 kobiet 10 młodych 
osób

Asystent rodziny – realizacja ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej od 22.03.2012 r.

12 rodzin 



Analiza danych pozwala stwierdzić, że świadczenia rzeczowe i pieniężne są 
preferowaną przez beneficjentów formą pomocy. Rodziny objęte pomocą chętnie 
korzystają z możliwości zaopatrzenia się w cukier, mąkę, sery, makaron itp., które  OPS 
otrzymywała z Banku Żywności SOS w Warszawie za pośrednictwem Fundacji „Radość”. 
Od maja 2013 r. żywność z Banku Żywności otrzymujemy za pośrednictwem 
Stowarzyszenia „W stronę słońca” w Karczewie. Pod egidą stowarzyszenia OPS prowadzi 
magazyn żywności. Zwiększa się liczba osób korzystających z ośrodków wsparcia. Od 
września 2012 r. 30 dzieci korzysta ze wsparcia świetlicy środowiskowej prowadzonej 
przez stowarzyszenie „W stronę słońca”. Dzieci do świetlicy kierowane są głównie przez 
pracowników socjalnych OPS.

Liczba osób korzystających z pomocy w formie dożywiania – realizacja Programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zmniejsza się corocznie ze względu na 
zmniejszenie środków finansowych przekazywanych na realizację programu. W 2012 r. 
głównym odbiorcą świadczeń były dzieci w placówkach oświatowych – finansowanie 
posiłków. W podanej liczbie osób znalazło się tylko 10 rodzin, które otrzymały zasiłek 
celowy na dożywianie.

Na realizację zadania dot. realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej wydatkowano w 2012 r. kwotę 19.652,36 zł. na zatrudnienie na podstawie 
umowy zlecenie dwóch asystentów rodziny, z czego: 6.202,52 zł. stanowiły środki własne 
gminy, 13.449,84 zł. - dotacja z ministerstwa pracy i polityki społecznej.

Tabela nr 5
Powody przyznawania pomocy społecznej w latach 2010-2012

Powód trudnej 
sytuacji życiowej

Liczba rodzin

2010 r. 2011 r. 2012 r.

ubóstwo 189 190 198

sieroctwo 2 2 0

bezdomność 1 1 10

potrzeba ochrony 
macierzyństwa

20 46 34

bezrobocie 150 225 152

niepełnosprawność 130 134 138

długotrwała lub ciężka 
choroba

65 109 117

rodziny niepełne 55 73 63

rodziny wielodzietne 25 28 28

przemoc w rodzinie 28 27 18

alkoholizm 98 153 98

narkomania 10 5 6



Powód trudnej 
sytuacji życiowej

Liczba rodzin

trudności w 
przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego

3 2 15

           Zasadniczą przyczyną, w związku z którą mieszkańcy wnioskują  o pomoc z 
systemu pomocy społecznej jest ubóstwo. Równie ważnym powodem przyznawania 
pomocy jest bezrobocie, następnie długotrwała choroba i niepełnosprawność. Zwrócić 
należy uwagę na zjawisko tak niepokojące jak alkoholizm. Niewątpliwie występujące 
dysfunkcje wpływają na życie i funkcjonowanie całej rodziny , są one źródłem problemów 
i patologii. 
W miarę upływu czasu, gdy   problemy te nie są rozwiązywane, narastają i rodzą kolejne, 
takie jak frustracje, izolację społeczną, bezradność życiową. 

         
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  SPOŁECZNYCH 

W  GMINIE  KARCZEW  W  LATACH  2013 - 2016

      Niewystarczające środki przeznaczane na pomoc społeczną zmuszają do poszukiwania jak 
najefektywniejszych metod działania na rzecz rodzin i osób wymagających wsparcia. 
Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest udzielanie takiego wsparcia osobom i rodzinom, które 
umożliwi im samodzielną egzystencję, dać szansę zaspokojenia podstawowych potrzeb, zapewnić 
skuteczną realizację ról społecznych i stworzyć możliwości rozwoju.
Skutecznie pomóc – to znaczy także pozbawić uprawnień do pomocy społecznej poprzez usunięcie 
bądź ograniczenie dysfunkcji, wyprowadzić z grupy ryzyka. 
       Skuteczność takich działań jest uwarunkowana kompleksowym podejściem do problemów i 
wprowadzeniem systemowych rozwiązań.

I. Cel strategiczny :
     Stworzenie warunków do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia.

II. Cele operacyjne :
1. Identyfikowanie przyczyn ubóstwa i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej.
2. Pomoc osobom i rodzinom zagrożonym dysfunkcjami.
3. Rozszerzenie oferty usług na rzecz ludzi starszych.
4. Pomoc osobom niepełnosprawnym ( ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami 
psychicznymi ).
5. Podniesienie poziomu kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych 
zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

III. Przebieg realizacji założeń.

CEL OPERACYJNY NR 1

Identyfikowanie przyczyn i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej.
        Z przeprowadzonej diagnozy sytuacji w Ośrodku Pomocy Społecznej  wynika, że 



przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest ubóstwo. Przeciwdziałanie temu 
zjawisku i zapewnienie utrzymania źródeł dochodu jest jednym z warunków zmniejszenia liczby 
osób ubiegających się o pomoc. 
     Skuteczne przeciwdziałanie problemom społecznym musi opierać się na ciągłej diagnozie sytuacji 
oraz prawidłowym przepływie informacji.

Podjęte działania :
1. Analiza rzeczywistych potrzeb społecznych.
2. Dążenie do określenia zapotrzebowania na pomoc finansową niezbędną do zaspokojenia potrzeb.

3. Rozpoznanie głównych problemów społecznych i ich zasięgu.

4. Ustalenie zasad współpracy przy wymianie informacji między instytucjami i organizacjami 
współpracującymi z ośrodkiem pomocy społecznej.

5. Analiza skarg, wniosków, interwencji osób korzystających z pomocy.

Przewidywane efekty :
1. Rozpoznanie źródła zagrożeń życia społecznego na terenie gminy.
2. Opracowanie diagnozy i wykorzystanie uzyskanych informacji w działaniach w zakresie pomocy 
społecznej.
3. Zwiększenie efektywności działań i skuteczne reagowanie ośrodka pomocy społecznej oraz 
organizacji i instytucji współpracujących na aktualnie występujące problemy.
4. Wykorzystanie w celach profilaktycznych źródła informacji o przyczynach korzystania z pomocy 
społecznej.

CEL OPERACYJNY NR 2.

Pomoc osobom i rodzinom zagrożonym dysfunkcją.
      Jednym z ważniejszych priorytetów pomocy społecznej jest pomoc osobom i rodzinom, które 
znalazły się w trudnej sytuacji oraz rodzinom dysfunkcyjnym. Pomoc ta musi pozwalać na 
wyprowadzenie rodzin z trudnej sytuacji życiowej i zapobiegać ich marginalizacji. 

Podjęte działania :

1. Pobudzanie aktywności własnej rodziny oraz osób korzystających z pomocy przy rozwiązywaniu 
problemów.

2. Prowadzenie wszechstronnej pracy z rodziną i wykorzystywanie różnorodnych metod i technik.
 
3. Udostępnianie osobom i rodzinom bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego.

4. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku w zakresie pośrednictwa pracy i 
doskonalenia zawodowego osób bezrobotnych. Od marca 2013 r. we współpracy z PUP realizowane 
są prace społecznie użyteczne dla 30 osób bezrobotnych – klientów OPS. Osoby te są zatrudnione 
w Grupie Remontowej w Karczewie.

5. Udzielanie pomocy osobom i rodzinom pomocy na zasadach określonych w ustawie o pomocy 
społecznej.

6. Współpraca pracowników socjalnych ze szkołami – pedagogami, wychowawcami, policją oraz 
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi ze szczególnym uwzględnieniem Stowarzyszenia 
„W stronę słońca” w Karczewie. Kierowanie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na zajęcia w świetlicy 
środowiskowej. Realizacja programu wolontarystycznego w OPS.

8. Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zgodnie z gminnym programem 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

9. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z gminnym 
    programem  opieki nad dzieckiem i rodziną.

10.  Pozyskiwanie środków na właściwą pomoc osobom i rodzinom jej potrzebującym ze
 szczególnym uwzględnieniem środków unijnych i ministerstwa pracy i polityki społecznej.

Przewidywane efekty :

1. Zwiększenie aktywności własnej rodziny oraz osób korzystających z pomocy.
2. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
3. Uświadomienie konieczności organizowania alternatywnych form pomocy w stosunku do 
materialnej i rzeczowej – pomoc sąsiedzka, wolontariat.
5. Ograniczenie liczby osób korzystających z pomocy materialnej.

CEL OPERACYJNY NR 3

Rozszerzenie usług dla ludzi starszych.
Ogólna dostępność do usług bytowych, urzędowych, mieszkaniowych, a nawet intelektualnych i 
zdrowotnych ułatwiają życie ludziom starszym i wydłużają okres ich samodzielności społecznej. 
Nieunikniony proces starzenia się stwarza konieczność podjęcia przez społeczeństwo wielu zadań.

Podjęte działania :
1. Promowanie aktywnego trybu życia osób starszych poprzez wspieranie różnych form 
działalności i inicjatyw – współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie organizacji 
„Wieczoru Wigilijnego”, wspieranie i dofinansowanie działania „Klubów Seniora”.

2. Rozszerzenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla osób starszych w miejscu zamieszkania, 
szczególnie na terenie wiejskim.

3. Załatwianie spraw związanych ze skierowaniem i  umieszczaniem w domach pomocy społecznej.

4. Stała współpraca ze związkami kombatanckimi. Pośrednictwo w ubieganiu się o zapomogi z 
Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Przewidywane efekty :
1. Respektowanie praw osób starszych do godnego życia w społeczeństwie.
2. Zapewnienie komfortu psychicznego i poczucie bezpieczeństwa osobom starszym poprzez 
zabezpieczenie ich funkcjonowania w środowisku lokalnym.
3. Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych.
4. Włączenie osób starszych do życia w lokalnej społeczności.

CEL OPERACYJNY NR 4



Pomoc osobom niepełnosprawnym ( ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami 
psychicznymi ).
      Osoby z zaburzeniami psychicznymi wymagają szczególnego rodzaju wsparcia i pomocy w 
codziennym funkcjonowaniu. Niezbędnym staje się poznawanie i rozumienie ich problemów i 
trudności 
Osoby niepełnosprawne przez fakt niepełnosprawności nie utraciły praw osoby ludzkiej. Mają 
prawo jak wszyscy żyć w społeczeństwie, korzystać z dóbr cywilizacji i ją współtworzyć.

Podjęte działania :
1. Zintegrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i umożliwienie pełnego uczestnictwa 
w życiu społecznym poprzez : uczestnictwo w zajęciach Ośrodka Samopomocy Środowiskowej 
w Karczewie i Otwocku, pracę socjalną z osobami niepełnosprawnymi.

2. Doradztwo specjalistyczne i pomoc finansowa  ( w myśl ustawy o pomocy społecznej ).
 
3. Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz niepełnosprawnych, Powiatową Komisją 
d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

4. Pomoc, przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w organizowaniu turnusów 
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

5. Pomoc przy wypożyczaniu i zakupie sprzętu rehabilitacyjnego.

6. Zabezpieczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w domu osoby niepełnosprawnej ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci autystycznych.

7. Umieszczenie klientów z zaburzeniami psychicznymi w Domu Pomocy Społecznej.

8. Pomoc w skierowaniu i uczestniczeniu w zajęciach rehabilitacyjnych w specjalistycznych 
ośrodkach ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

9. Organizowanie imprez integracyjnych z niepełnosprawnymi dziećmi we współpracy ze 
stowarzyszeniem „W stronę słońca”.

Przewidywane efekty :
1. Usprawnienie fizyczne i społeczne osób niepełnosprawnych.
2. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym godnych warunków życia i zaspokojenia ich 
niezbędnych potrzeb.
3. Odciążenie rodzin zamieszkujących wspólnie z osobami niepełnosprawnymi oraz poprawa 
sytuacji materialno – bytowej.

CEL OPERACYJNY NR 5

Podniesienie poziomu kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych.
      Szczególnie istotną kwestią w pomocy społecznej jest kształcenie pracowników socjalnych i 
poszukiwanie takich dyscyplin, które umożliwiłyby im doskonalenie zawodowe. Szansą na 
skuteczne funkcjonowanie w pomocy społecznej i zmniejszenie ilości osób zmuszonych do 
korzystania z niej jest kreatywność, czyli twórcze rozwiązywanie problemów i dążenie do 
sukcesu przez pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Podjęte działania :



1. Upowszechnianie etosu zawodowego pracownika socjalnego oraz uświadamianie roli i zadań 
pracownika socjalnego w środowisku lokalnym.

2. Zwiększenie roli pracy socjalnej w działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Utworzenie w strukturze wewnętrznej ośrodka grupy superwizyjnej dla pracowników socjalnym
 w nim zatrudnionych ( jeden dzień w miesiącu ).

4. Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych, konferencjach oraz warsztatach zajęciowych z zakresu 
samodoskonalenia i kształcenia pracowników socjalnych.

Przewidywane efekty :
1. Skuteczniejsze działania pracowników socjalnych.
2. Wzrost liczby wyspecjalizowanych pracowników socjalnych.
3. Podniesienie jakości oferowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej usług.
4. Podniesienie statusu zawodowego pracownika socjalnego.

      Przedstawiona gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych, obejmuje teren gminy 
Karczew, w których uczestniczyć będą mieszkańcy, instytucje i organizacje. Cele i zadania 
realizowane będą przy współpracy społeczności lokalnej oraz  organizacji pozarządowych.

Współpraca MG OPS  w Karczewie z instytucjami w środowisku lokalnym:
Związki kombatanckie: „Armia Krajowa”, „Bataliony Chłopskie”, „Związek 
Kombatantów RP” – pomoc społeczna, organizacja imprez dla seniorów, pomoc w załatwianiu 
spraw urzędowych
Kluby seniora: przy Klubie „Grota” na os. Ługi, przy Kościele pw Św. Wita. – pomoc społeczna, 
organizacja imprez dla seniorów, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, rozpoznanie potrzeb 
w środowiskach emeryckich
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Karczewie – pomoc społeczna, pomoc w załatwianiu 
spraw urzędowych, kierowanie klientów chorych na cukrzycę na zajęcia Koła.
Ludowy Klub Sprtowy „Mazur” – współpraca w ramach działań profilaktyki uzależnień, obozy 
sportowe, warsztaty  prowadzące zajęcia profilaktyki uzależnień. Beneficjent  Gminnego Funduszu 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.
Międzyszkolny Klub Sportowy MKS – Karczew – j.w.
Stowarzyszenie Charytatywne „Otwartych Serc” – pomoc społeczna, współpraca w załatwianiu 
spraw indywidualnych klientów, wymiana informacji, wspólna realizacja planu pomocy.
Socjoterapeutyczna Świetlica Parafialna przy Kościele św. Wita w Karczewie – pomoc dziecku 
i rodzinie, dożywianie, wypoczynek letni i zimowy, pomoc wychowawcza dla dzieci i młodzieży 
ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych, wymiana informacji, wspólna realizacja 
planu pomocy
Socjoterapeutyczna Świetlica „Caritas” przy Kościele pw Miłosierdzia Bożego na osiedlu Ługi – 
pomoc dziecku i rodzinie, dożywianie, wypoczynek letni i zimowy, pomoc wychowawcza dla dzieci 
i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo, 
wymiana informacji, wspólna realizacja prowadzonej pracy socjalnej.
Urząd Miejski – pomoc w załatwianiu spraw urzędowych klientów
Przychodnia _ Karczew, Ośrodek Zdrowia – Sobiekursk, - pomoc w załatwianiu formalności, 
opieka medyczna, szczególna współpraca z kierownikiem przychodni, lekarzem pediatrą, internistą, 
starszą pielęgniarką. Wspólne wizyty u rodzin objętych pomocą.
Placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) – bardzo ścisła współpraca z dyrektorami placówek, 
pedagogami szkolnymi w sprawach rodzin objętych pomocą, wymiana informacji, wspólna 
realizacja prowadzonej pracy socjalnej, prowadzenie profilaktyki uzależnień, pomoc w naturze, 
wspólne wizyty u rodzin objętych pomocą.



Ośrodek Samopomocy Środowiskowej – Karczew – ścisła współpraca na rzecz rodzin, w których 
strukturze występuje osoba chora psychicznie, wymiana informacji, wspólne wizyty u rodzin 
objętych pomocą w ośrodku wsparcia.
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin – Karczew – kierowanie osób i rodzin, 
w których wystepują uzależnienia (alkohol, narkotyki).
Komitety osiedlowe, sołtysi – wymiana informacji, rozpoznanie potrzeb, zabezpieczenie potrzeb, 
wspólne organizowanie imprez.
Lokalny telefon zaufania – Karczew (przy Punkcie Konsultacyjnym) – kierowanie klientów, 
porady prawne ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa rodzinnego.
Grupa Remontowa –przy Urzędzie Miejskim – realizacja prac społecznie użytecznych, prace 
interwencyjne (zatrudnienie klientów OPS), remonty, naprawy w domach klientów.
Policja – bardzo ścisła współpraca w sprawach klientów ze szczególnym uwzględnieniem 
przemocy w rodzinie (Niebieska Karta), uzależnień, środowisk kryminogennych, wspólne wizyty u 
rodzin, wspólne interwencje.
Kościół – współpraca w indywidualnych sprawach klientów, pomoc w naturze, wspólne 
organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin patologicznych. Prowadzenie świetlic 
socjoterapeutycznych.
Dom Pomocy Społecznej – Karczew, Anielin – wspólpraca w sprawach klientów – mieszkańców 
Domu, w organizowaniu „Wieczoru Wigilijnego” dla samotnych, realizacja zasiłków stałych i 
celowych, też praca socjalna.
Ośrodek Readaptacyjny dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze względów 
Społecznych i Medycznych  - Karczew, Anielin – współpraca w sprawach klientów uzależnionych 
od narkotyków, realizacja zasiłków stałych i celowych.
Ośrodek Kultury – Karczew – wspólna organizacja imprez

Na terenie gminy Karczew funkcjonują następujące placówki wsparcia dziennego:
1. Świetlica Parafialna
2. Świetlica Środowiskowa „Caritas”
3. Ośrodek Samopomocy Środowiskowej
4.  Dwa kluby seniora.

       Realizacja zadań odbywać się będzie w ciągu najbliższych  lat, a ich powodzenie zależy od 
ścisłej współpracy wymienionych podmiotów, sytuacji w gminie oraz środków finansowych, które 
zostaną przeznaczone na ich urzeczywistnienie. 
Ośrodek Pomocy Społecznej  przeznaczy na realizację działań środki własne, a ponadto ubiegać się 
będzie o dofinansowanie z innych źródeł. 
Skuteczność realizacji zadań gwarantują określone warunki, a mianowicie :

• konsekwentne wdrażanie w życie zaplanowanych zadań; 
• działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków z innych źródeł niż budżet samorządów; 
• uświadomienie społeczności lokalnej znaczenia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć; 
• upowszechnianie celów i zadań wśród mieszkańców gminy. 

      Program ten jest ciągle „otwarty” na społeczną dyskusję oraz wszelkie konstruktywne uwagi
i wnioski.

CEL OPERACYJNY NR 5

Podniesienie poziomu kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych.

      Szczególnie istotną kwestią w pomocy społecznej jest kształcenie pracowników socjalnych i 
poszukiwanie takich dyscyplin, które umożliwiłyby im doskonalenie zawodowe. Szansą na 



skuteczne funkcjonowanie w pomocy społecznej i zmniejszenie ilości osób zmuszonych do 
korzystania z niej jest kreatywność, czyli twórcze rozwiązywanie problemów i dążenie do 
sukcesu przez pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Podjęte działania :
1. Upowszechnianie etosu zawodowego pracownika socjalnego oraz uświadamianie roli i zadań 
pracownika socjalnego w środowisku lokalnym.

2. Zwiększenie roli pracy socjalnej w działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Utworzenie w strukturze wewnętrznej ośrodka grupy superwizyjnej dla pracowników socjalnych 
i asystentów rodzin  w nim zatrudnionych ( jeden dzień w miesiącu ).

4. Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych, konferencjach oraz warsztatach zajęciowych z zakresu 
samodoskonalenia i kształcenia pracowników socjalnych.

Przewidywane efekty :

1. Skuteczniejsze działania pracowników socjalnych.
2. Wzrost liczby wyspecjalizowanych pracowników socjalnych.
3. Podniesienie jakości oferowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej usług.
4. Podniesienie statusu zawodowego pracownika socjalnego.

      Przedstawiona gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych, obejmuje teren gminy 
Karczew, w których uczestniczyć będą mieszkańcy, instytucje i organizacje. Cele i zadania 
realizowane będą przy współpracy społeczności lokalnej oraz  organizacji pozarządowych.

Współpraca MG OPS  w Karczewie z instytucjami w środowisku lokalnym:

Związki kombatanckie: „Armia Krajowa”, „Bataliony Chłopskie”, „Związek 
Kombatantów RP” – pomoc społeczna, organizacja imprez dla seniorów, pomoc w załatwianiu 
spraw urzędowych.

Kluby seniora: przy Klubie „Grota” na os. Ługi w Karczewie, przy Ośrodku Kultury w Karczewie 
– pomoc społeczna, organizacja imprez dla seniorów, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 
rozpoznanie potrzeb w środowiskach emeryckich.

Ludowy Klub Sprtowy „Mazur” – współpraca w ramach działań profilaktyki uzależnień, obozy 
sportowe, warsztaty  prowadzące zajęcia profilaktyki uzależnień. Beneficjent  Gminnego Funduszu 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Międzyszkolny Klub Sportowy MKS – Karczew – jw.

Stowarzyszenie Charytatywne „Otwartych Serc” – pomoc społeczna, współpraca w załatwianiu 
spraw indywidualnych klientów, wymiana informacji, wspólna realizacja planu pomocy.

Stowarzyszenie „W stronę słońca” - pomoc społeczna, świetlica środowiskowa prowadzona przez 
stowarzyszenie  – pomoc dziecku i rodzinie, dożywianie, wypoczynek letni i zimowy, pomoc 
wychowawcza dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych, 
wymiana informacji, wspólna realizacja planu pomocy, realizacja programu unijnego OPS w części 
Programu Aktywności Lokalnej. 



Socjoterapeutyczna Świetlica „Caritas” przy Kościele pw Miłosierdzia Bożego na osiedlu Ługi – 
pomoc dziecku i rodzinie, dożywianie, wypoczynek letni i zimowy, pomoc wychowawcza dla 
dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych i niewydolnych 
wychowawczo, wymiana informacji, wspólna realizacja prowadzonej pracy socjalnej.

Urząd Miejski – pomoc w załatwianiu spraw urzędowych klientów.

Przychodnia _ Karczew, Ośrodek Zdrowia – Sobiekursk, - pomoc w załatwianiu formalności, 
opieka medyczna, szczególna współpraca z kierownikiem przychodni, lekarzem pediatrą, internistą, 
starszą pielęgniarką. Wspólne wizyty u rodzin objętych pomocą.

Placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) – bardzo ścisła współpraca z dyrektorami placówek, 
pedagogami szkolnymi w sprawach rodzin objętych pomocą, wymiana informacji, wspólna 
realizacja prowadzonej pracy socjalnej, prowadzenie profilaktyki uzależnień, pomoc w naturze, 
wspólne wizyty u rodzin objętych pomocą.

Ośrodek Samopomocy Środowiskowej – Karczew – ścisła współpraca na rzecz rodzin, w których 
strukturze występuje osoba chora psychicznie, wymiana informacji, wspólne wizyty u rodzin 
objętych pomocą w ośrodku wsparcia.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin – Karczew – kierowanie osób i rodzin, 
w których występują uzależnienia (alkohol, narkotyki).

Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w OPS – pomoc psychologiczna w ramach programu
przeciwdziałania przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny – realizacja programu przeciwdziałania przemocy.

Komitety osiedlowe, sołtysi – wymiana informacji, rozpoznanie potrzeb, zabezpieczenie potrzeb, 
wspólne organizowanie imprez.

Lokalny telefon zaufania – Karczew (przy Punkcie Konsultacyjnym) – kierowanie klientów, 
porady prawne ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Grupa Remontowa –przy Urzędzie Miejskim – realizacja prac społecznie użytecznych, prace 
interwencyjne (zatrudnienie klientów OPS), remonty, naprawy w domach klientów.

Policja – bardzo ścisła współpraca w sprawach klientów ze szczególnym uwzględnieniem 
przemocy w rodzinie (Niebieska Karta), uzależnień, środowisk kryminogennych, wspólne wizyty u 
rodzin, wspólne interwencje.

Kościół – współpraca w indywidualnych sprawach klientów, pomoc w naturze, wspólne 
organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin patologicznych. 

Dom Pomocy Społecznej – Karczew, Anielin – współpraca w sprawach klientów – mieszkańców 
Domu, w organizowaniu „Wieczoru Wigilijnego” dla samotnych, realizacja zasiłków stałych i 
celowych, też praca socjalna.

Ośrodek Readaptacyjny dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze względów 
Społecznych i Medycznych  - Karczew, Anielin – współpraca w sprawach klientów uzależnionych 
od narkotyków, realizacja zasiłków stałych i celowych.



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – Karczew – wspólna organizacja imprez.

Na terenie gminy Karczew funkcjonują następujące placówki wsparcia dziennego:

1.  Świetlica środowiskowa stowarzyszenia „W stronę słońca”.
2.  Świetlica Środowiskowa „Caritas”
3.  Ośrodek Samopomocy Środowiskowej
4.  Dwa kluby seniora.

       Realizacja zadań odbywać się będzie w ciągu najbliższych  lat, a ich powodzenie zależy od 
ścisłej współpracy wymienionych podmiotów, sytuacji w gminie oraz środków finansowych, które 
zostaną przeznaczone na ich urzeczywistnienie. 
Ośrodek Pomocy Społecznej  przeznaczy na realizację działań środki własne, a ponadto ubiegać się 
będzie o dofinansowanie z innych źródeł. 
Skuteczność realizacji zadań gwarantują określone warunki, a mianowicie :

• konsekwentne wdrażanie w życie zaplanowanych zadań; 
• działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków z innych źródeł niż budżet 

samorządów; 
• uświadomienie społeczności lokalnej znaczenia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć; 
• upowszechnianie celów i zadań wśród mieszkańców gminy. 

      Program ten jest ciągle „otwarty” na społeczną dyskusję oraz wszelkie konstruktywne uwagi
i wnioski.

                                                                                           

                                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                                             Tadeusz Marton
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