
UCHWAŁA NR 105/IX/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej "PROGRAM W ZAKRESIE 
PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU NA TERENIE GMINY WĘGLINIEC" 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje  się  lokalny  program  pomocy  społecznej  "PROGRAM  W ZAKRESIE  PRZECIWDZIAŁANIA 
WYKLUCZENIU  SPOŁECZNEMU NA TERENIE GMINY WĘGLINIEC"  stanowiący  załącznik  do  niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uzasadnienie

Zmieniająca się sytuacja ekonomiczna mieszkańców Gminy Węgliniec, wynikająca z ogólnej sytuacji gospodarczej 
i ekonomicznej państwa powoduje zubożenie dochodów rodzin i osób. Stan taki powoduje zwiększenia się grupy 
osób  objętych  pomocą  ze  środków  MGOPS.  Skala  tego  zjawiska  ma  tendencję  rosnącą  i koniecznym  jest 
przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  z przyczyn  ekonomicznych.  Rada  Miejska  jest  zobowiązana  do 
opracowywania  i kierowania  do  wdrożenia  lokalnych  programów  pomocy  społecznej.  Programy  te  powinny 
wyznaczać  kierunki  działań  dla  organów  wykonawczych,  a jednocześnie  porządkować  wszelkie  prospołeczne 
programy,  plany  i działania  tak,  by  w pierwszej  kolejności  służyły  osobom  i grupom  zagrożonym  lub  już 
podlegającym  wykluczeniu  społecznemu.  Program  opracowany  został  w oparciu  o wykaz  potrzeb  w zakresie 
pomocy  społecznej,  który  przedstawił  Radzie  Miejskiej  kierownik  MGOPS.  Projekt  programu  został,  przed 
przedstawieniem Radzie Miejskiej do zatwierdzenia, opublikowany do konsultacji na stronie Internetowej UGiM 
oraz  przekazany  instytucjom  i podmiotom  gminnym  i współdziałającym  z Gminą  w realizacji  zadań  własnych 
Gminy. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 105/IX/11 z dnia 8 listopada 2011 r.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIU WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

Zalacznik1.doc


Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Węglińca


nr     105/IX/11z  dnia 08.11.2011 r.


,,PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 

WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 

NA TERENIE GMINY WĘGLINIEC”

I. WSTĘP


Wzrost liczby osób bezrobotnych powoduje coraz gorsze warunki życia oraz zdecydowane ubożenie mieszkańców gminy Węgliniec. 


Długotrwałe bezrobocie oraz zaawansowany stan ubóstwa materialnego uznać można za główne przyczyny kształtujące proces marginalizacji społecznej.


Marginalizację społeczną definiuje się najczęściej jako wykluczenie jednostek lub grup społecznych 
z jednego lub większej liczby ważnych wymiarów życia społecznego. Jak podaje Jolanta Grotowska-Leder marginalizacja rozumiana wieloaspektowo przyjmuje różne formy:


· w sferze pracy – ograniczony do niej dostęp i bezrobocie,


· w sferze spożycia – nierówny dostęp do dóbr i usług,


· w sferze oświaty – utrudniony dostęp do instytucji kształcenia, do literatury  i sztuki,


· w sferze kultury – ograniczenia w pełnieniu ról społecznych,


· w sferze socjalnej – nierówny dostęp do instytucji zdrowia i zabezpieczenia społecznego,


· w sferze polityki – ograniczony udział jednostki i grupy w podejmowaniu decyzji i wyrażaniu opinii.


Zdaniem Iwony Butmanowicz-Dębickiej marginalizacja to nie tylko proces wyłączenia, ale i pewnego przystosowania, któremu towarzyszy bezradność, apatia, alienacja, dezorientacja, zagubienie, brak motywacji do aktywności i kreatywnych zachowań oraz postawa wycofująca jednostki. Niejednokrotnie skrajną konsekwencją marginalizacji jest popadanie w nałogi oraz w konflikt z prawem.


W gminie Węgliniec można wyodrębnić następujące grupy osób jako zagrożone wykluczeniem społecznym:


· osoby długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 


· osoby nie posiadające własnych dochodów,


· osoby bez prawa do zasiłku (zasiłku dla bezrobotnych lub przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty socjalnej lub z tytułu niezdolności do pracy, emerytury).


· alkoholicy i narkomani,


· bezdomni,


· osoby opuszczające zakłady karne,


· osoby w wieku 15-24 lat, które nie uczą się i nie są zarejestrowane jako bezrobotne, uczą się, ale sprawiają trudności wychowawcze, wychowują się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
i rodzinach zastępczych, pochodzą ze środowisk ubogich i zagrożonych dysfunkcją społeczną, wchodzą w kolizję z prawem.


· osoby starsze

· osoby samotne,


· osoby niepełnosprawne,

· dzieci których sytuacja rodzinna, bytowa, socjalna, środowiskowa lub inne względy grożą wykluczeniem społecznym.


Różnorodność przyczyn wykluczenia społecznego wymaga zróżnicowanych działań zapobiegających jego powstawaniu oraz likwidujących jego skutki. Doświadczenia państw zachodnich wskazują na dużą skuteczność działań aktywizujących jednostkę i grupy społeczne.


Lokalny program przeciwdziałania marginalizacji społecznej przyczyni się do tworzenia warunków, które umożliwią jednostkom i grupom wykluczonym społecznie osiągnięcie jak największej aktywności 
i życiowej samodzielności.


II. CEL GŁÓWNY




III.CELE SZCZEGÓŁOWE I DZIAŁANIA




- wsparcie finansowe najuboższych rodzin (np. świadczenia rodzinne, zasiłki, stypendia dla dzieci 
i młodzieży)


- Działania polegające na udzielaniu świadczeń w formie niepieniężnej – dotacja na posiłki dzieci 
w szkole, zakup podręczników, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania


- Organizowanie robót publicznych i prac społecznie użytecznych w celu złagodzenia skutków ubóstwa


- Pomoc psychologiczna oraz doradztwo zawodowe dla potrzebujących – wskazanie umiejętnego sposobu odkrycia i wykorzystania własnych zasobów


-Stała weryfikacja przyznawanych świadczeń (głównie pieniężnych), aby przyznawana pomoc trafiała 
do osób rzeczywiście jej potrzebujących


-Wsparcie i udzielanie pomocy rodzinom w przezwyciężaniu trudności emocjonalnych i wychowawczych poprzez utworzenie punktu i umożliwienie z korzystania z bezpłatnych porad:  prawnika, psychologa, pedagoga, terapeuty od uzależnień


-Integracja rodzin ze środowiskiem poprzez organizowanie rodzinnych spotkań kulturalnych: koncerty, festyny, wyjazdy do kina, na plenery malarskie, hafciarskie, muzyczne, wycieczki weekendowe




- Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i organizacjami pozarządowymi w celu przygotowania 
i realizacji projektów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu (organizowanie szkoleń, przekwalifikowanie) tzw. poszerzanie kwalifikacji bezrobotnych.


-Wprowadzenie zachęty dla inwestorów oraz tworzenie odpowiedniego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości

- Kierowanie bezrobotnych do robót publicznych i prac interwencyjnych


- Promowanie dobrych i skutecznych wzorców wychodzenia z bezrobocia


-Objęcie działaniami osób i rodzin w zakresie przekazywania wiedzy na temat metod skutecznego rozwiązywania problemów i przeciwdziałania samowykluczeniu społecznemu.


-Profesjonalna pomoc (doradcza, edukacyjna, terapeutyczna) osobom i rodzinom pozostającym na marginesie społeczności lokalnej.


-Pomoc w tworzeniu lokalnych grup samopomocowych inicjujących i wspierających aktywność 
i samodzielność osób i rodzin wykluczonych społecznie.


-Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie świadomości o negatywnych skutkach spożywania alkoholu


- Oferowanie osobom dotkniętym i zagrożonym problemem uzależnienia pomocy terapeutycznej


-Dozorowanie, monitorowanie zjawiska spożywania alkoholu, zwłaszcza wśród ludzi młodych.


- Rozwój systemu edukacji oraz poprawa dostępu do edukacji polegającej na promocji zdrowego stylu życia


- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie


-Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaży 




-Wzrost oferty zatrudnienia dla ludzi młodych - zatrzymanie ich na terenie gminy


- Stworzenie dzieciom i młodzieży alternatywnych metod spędzania wolnego czasu (świetlice środowiskowe, kółka zainteresowań, zajęcia sportowe itp.)


- Rozwój sieci świetlic środowiskowych dostępnych dla wszystkich dzieci,


-Podniesienie standardu zamieszkiwania poprzez działania poprawiające atrakcyjność miejscowości, dostęp do infrastruktury społecznej i technicznej i stała nobilitacja miejsca zamieszkania.  


- Tworzenie mocnych więzi środowiskowych


- Organizacja miejsc i ofert spędzania wolnego czasu wspólnie z rodziną w celu integracji i pogłębienia więzi rodzinnych przez: wycieczki rodzinne, zawody sportowe, pikniki


- Pomoc w organizowaniu wypoczynku letniego i zimowego z ukierunkowaniem programu zajęć na zdobywanie wiedzy i poznawanie kraju (kolonie, półkolonie, obozy, wycieczki).


-Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży przez organizowanie: szkoleń, pogadanek ilustrujących zagrożenia i choroby cywilizacyjne z udziałem lekarzy, policjantów z wydziału prewencji 
i ruchu drogowego połączonego z piknikiem, wycieczką


- Ustawiczne szkolenie nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą w zakresie problematyki uzależnień 
i przeciwdziałania przemocy.




- Rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych


- Podejmowanie działań na rzecz likwidacji barier architektonicznych


- Edukacja dzieci i dorosłych w zakresie przybliżenia problemów osób niepełnosprawnych


- Wsparcie dla inicjatyw integracyjnych i kulturalnych osób starszych i niepełnosprawnych (grupy samopomocowe, Kluby Seniora itd.). 


- Wprowadzenie środowiskowej formy opieki nad osobami w podeszłym wieku


- Utworzenie koła i Klubu Seniora gdzie wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich i organizacjami pozarządowymi organizowano by spotkania w celu zagospodarowania spędzania wolnego czasu  poprzez spotkania w kółkach muzycznych, kulinarnych, oraz organizowaniu festynów, wycieczek.


IV. REALIZACJA CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH


W Polsce od kilku lat zaobserwować można pauperyzację i zubożenie części społeczeństwa. Każdego roku coraz większy procent ludności znajduje się poniżej granicy ubóstwa. Dzieje się tak pomimo ogólnego wzrostu poziomu wynagrodzeń w Polsce. 


W szczególnie trudnej sytuacji są pojedyncze osoby, bądź też całe rodziny dotknięte problemem długotrwałego ubóstwa. Wymusza ono szereg zmian w stylu życia, powoduje wzrost poczucia beznadziei oraz negatywnie wpływa na podejmowane decyzje. Często prowadzi do rezygnacji z podstawowych dóbr – żywności, leków czy też przyborów szkolnych.


Brak możliwości realizacji podstawowych potrzeb często powoduje spadek poziomu życia, zaniedbania 
w sprawach wychowawczych i opiekuńczych. Często na skutek tego powstają kolejne niekorzystne zjawiska: alkoholizm, narkomania, przestępczość, przemoc w rodzinie, osłabienie więzi rodzinnych itp. Należy przedsięwziąć szereg działań, mających na celu niwelowanie tych negatywnych zjawisk lub całkowite ich wykluczenie. Szczególny nacisk trzeba położyć na zahamowanie procesu dziedziczenia biedy i negatywnych wzorców wyniesionych z domów, wychowywać dzieci i młodzież w rodzinie 
i wskazywać możliwości rozwojowe.


Wyodrębnienie tego obszaru w niniejszym Programie wynika z diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej gminy. Bezrobocie jest czynnikiem powodującym szybką degradację ekonomiczną 
i społeczną jednostki i rodziny, potęguje biedę i rozszerza strefę ubóstwa. Prowadzi do obniżenia standardu życia, sprzyja izolacji społecznej, pogarsza stan zdrowia, staje się wynikiem dezaktualizacji lub utraty kwalifikacji zawodowych, wpływa na wzrost konfliktów społecznych i zachowań patologicznych. Ponadto bezrobocie występujące na terenach wiejskich ma głównie charakter ukryty, nie jest możliwe 
do oszacowania.


W zwalczaniu bezrobocia nie pomaga również postawa niektórych mieszkańców. Charakteryzuje się ona małą mobilnością zawodową, roszczeniową postawą wobec Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz niechęcią do współpracy na rzecz zmiany swojej sytuacji. Pomimo tego istnieje duża szansa, że przy zastosowaniu odpowiednich aktywnych form promocji zatrudnienia możliwa jest aktywizacja części osób bezrobotnych, czy biernych zawodowo na rynku pracy. Do tych instrumentów należą szeroko rozumiane usługi rynku pracy, obejmujące: szkolenia, doradztwo, pośrednictwo oraz inne formy wsparcia.



Uzależnienie od alkoholu, czyli alkoholizm jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega na nie kontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci.


Szczególnie zatrważający jest fakt, iż z roku na rok obniża się wiek osób sięgających po alkohol. Nastolatki nieraz sięgają po niego, aby zamanifestować swoją niezależność lub wyrazić bunt wobec dorosłych. Są także mało odporni na presję rówieśników i zdolni do robienia bardzo ryzykownych rzeczy tylko po to, aby zaimponować kolegom. Należy położyć nacisk na uświadamianie o skutkach nadużywania alkoholu, kreować wzorce godne naśladowania.


Szczególnie ważnym problemem jest nadużywanie alkoholu w rodzinie. Jeżeli ktoś z członków rodziny pije w sposób chorobliwy, to cała rodzina cierpi i ponosi negatywne konsekwencje z tego powodu. Często można spotkać opinię, że alkoholizm jest chorobą całej rodziny i wszyscy zostają wciągnięci w bolesny, uszkadzający wir powstający wokół osoby, która pije. Życie rodzinne może być poważnie zaburzone przez alkohol także wtedy, gdy ktoś z członków rodziny jest dopiero na drodze do uzależnienia – upija 
się okresowo, ale nie występują u niego jeszcze w pełni objawy choroby. Dzieci, które wychowują się 
w rodzinach, w których nadużywa się napojów alkoholowych żyją z poczuciem zagrożenia, cierpią i uczą się błędnych wzorców postępowania. Doświadczenia dziecka wychowanego w rodzinie alkoholowej to doświadczenia totalnego zagubienia i chaosu – nigdy nie wiadomo na co można liczyć, ponieważ wszystko zależy od chwilowego nastroju.


Następstwa społeczne wynikające z nadużywania alkoholu są bardzo poważne. Alkoholizm powoduje zazwyczaj rozbicie rodziny, rozluźnienie więzów społecznych i zawodowych, zmniejszenie dyscypliny pracy i obniżenie jej jakości. Jest jednym z głównych czynników rozwoju przestępczości. Znaczna część wypadków komunikacyjnych i zawodowych związana jest z nadużywaniem alkoholu. W zdecydowanej większości przypadków, bez fachowej pomocy, osoba uzależniona nie potrafi samodzielnie wyjść 
z nałogu. Nie oznacza to jednak, że powinna być zwolniona od odpowiedzialności za swoje postępowanie. Jeżeli ktoś po pijanemu narusza prawo, zasady moralne, krzywdzi innych lub powoduje straty materialne, powinien za to ponosić odpowiedzialność, tak jak wszyscy ludzie.


Władze gminy przy pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powinny aktywnie monitorować osoby borykające się z problemem alkoholowym, oferować pomoc terapeutyczną i wspierać rodziny, którym zjawisko alkoholizmu nie jest obce.


W tym obszarze kluczowym zagadnieniem do rozwiązania jest stworzenie na terenie gminy miejsc rekreacji i spędzania wolnego czasu dla młodzieży. Problem ten m.in. rozwiązuje działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz kafejki internetowej, zlokalizowanej w bibliotece. W gminie Węgliniec młodzież może na miejscu rozwijać zainteresowania i talenty, zarówno te intelektualne, jak i sportowe (tzw. „tartany”). Uprawianie sportu, oprócz dużych wartości wychowawczych, angażuje także wolny czas, zapobiegając w ten sposób popadaniu w nałogi i uzależnienia, rodzeniu się patologii i agresji w szkole. Aktywizacja młodzieży w kierunku sportowym wymaga przede wszystkim odpowiedniej bazy sportowej, która nadal będzie rozbudowywana i modernizowana głównie w oparciu o szkolne obiekty sportowe oraz boiska wiejskie, budowane przy udziale mieszkańców danej miejscowości. 


Jednocześnie wskazane powyżej działania powinny w skuteczny sposób przyczynić się do ograniczenia demoralizacji, przestępczości i różnego rodzaju eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi wśród młodzieży.


Władze gminy powinny zadbać także o stworzenie atrakcyjnej oferty zatrudnienia na terenie gminy dla młodych ludzi. Rozpoczynanie życia zawodowego od pobierania zasiłku może wywołać negatywne 
i głębokie skutki w sferze społecznej, czego przykładem jest emigracja ludzi w celu znalezienia pracy do większych ośrodków miejskich, a nawet za granicę. Stąd też konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na pobudzenie aktywności społeczno - gospodarczej w tej grupie ludności. Władze gminy powinny tak pokierować polityką gminy, aby zachęcić młodzież do zostania na miejscu, dać im możliwość rozwoju, ponieważ głównie od młodzieży zależy przyszłość gminy i jej mieszkańców.


W szkołach istotną kwestią powinno być kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa, zdolnego do rozwiązywania swoich problemów życiowych. W procesie edukacji należy wpajać najmłodszym, iż powinno się dbać o wiedzę, rozwijać własne talenty i zainteresowania.


Należy wspierać procesy rozwojowe niepełnosprawnych, w tym ze szczególnym uwzględnianiem dzieci 
i młodzieży, aby umożliwić im osiągnięcie samodzielności w życiu dorosłym. W przypadku niepełnosprawnych dzieci najważniejsza jest rehabilitacja zdrowotna, dostęp do lekarzy specjalistów, turnusów rehabilitacyjnych i sanatoriów oraz dostęp do edukacji poczynając od przedszkoli 
po uniwersytety.


Szczególne znaczenie w wyrównaniu szans i integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem 
na terenie gminy Węgliniec odgrywają działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej. W przypadku planowania działań z zakresu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych należy dążyć do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i zwiększenia możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Zwiększenie zdolności osób niepełnosprawnych do zatrudnienia można osiągnąć poprzez prowadzenia szkoleń zawodowych i kursów przekwalifikowań zgodnie z potrzebami rynku pracy. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
we współpracy z władzami gminy powinien propagować społeczną akceptację i integrację osób niepełnosprawnych w lokalnej społeczności. 


Szansą dla poprawy sytuacji niepełnosprawnych na terenie gminy jest możliwość skorzystania z unijnych funduszy strukturalnych, szczególnie z Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Wraz z wiekiem stan zdrowia ludzi starszych i ich sprawność pogarszają się. Mimo generalnie złego stanu zdrowia osób starszych, w ograniczonym zakresie korzystają one z opieki medycznej (szczególnie ambulatoryjnej) i pielęgnacyjnej. Wynika to m.in. z ograniczonej sprawności i mobilności przestrzennej, 
a także z konieczności ponoszenia odpłatności za pewien zakres świadczeń lekarskich, pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Tworzenie warunków sprzyjających godnej i aktywnej starości powinno następować poprzez wspomaganie jednostek w radzeniu sobie z kryzysami typowymi dla tego wieku, zapewnienie ludziom starszym odpowiedniej pozycji w społeczeństwie oraz kształtowanie pozytywnego obrazu starości w świadomości społecznej. Dodatkowo integracji w starzejącym się społeczeństwie sprzyja rozwój środowiskowej formy opieki nad osobami starszymi, wymagającymi tego typu pomocy w celu zaspokojenia codziennych potrzeb. 


Gmina powinna zapewnić, zarówno osobom niepełnosprawnym jak i starszym udział w życiu społecznym, kulturalnym, sporcie, turystyce i rekreacji.


V.METODY REALIZACJI CELÓW


Realizację programu koordynować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu. 


Metody aktywizujące.


Można przytoczyć wiele definicji aktywności, w których istota sprowadza się do stwierdzenia, 
iż aktywność człowieka ma określony kierunek, wyznaczony przez cel, któremu podporządkowany zostaje jej przebieg. Metoda aktywizująca zakłada łączenie teorii z praktyką, rozwój wiedzy dotychczas posiadanej i wykorzystywanie jej do rozwiązywania konkretnych problemów w ramach pracy grupowej. Przyjęcie tej metody oznacza świadome włączenie osób z tzw. kategorii ryzyka w zmianę ich sytuacji. Należy im uświadomić cel ich działania wraz z umotywowaniem potrzeby jego osiągnięcia. Poprzez pobudzenie aktywności, inteligencji, ale też przede wszystkim wyobraźni, emocji i pomysłowości dąży się do poprawy zaistniałej negatywnej sytuacji. Człowiek jest w stanie ocenić swój wkład pracy, dokonać samooceny, jak również jest oceniany przez grupę.


Metody integrujące.


Metody integrujące wzmacniają lokalne więzi społeczne w czasie wspólnych działań, czy to na rzecz osób z grup ryzyka, czy też na rzecz dobrych praktyk, np. konflikt międzygrupowy przekształca się we wspólny problem, który strony usiłują rozwiązać wspólnie. Zamiast tłumienia konfliktu lub poszukiwania kompromisu, strony otwarcie próbują znaleźć rozwiązanie możliwe do przyjęcia dla wszystkich. 


Metody profilaktyczne.


Profilaktyka jest działaniem, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego zjawiska 
w konkretnej społeczności, jak też promowanie alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować. Metody profilaktyczne minimalizują przyczyny generujące trudne sytuacje życiowe. Należy uświadamiać ludzi, że konflikty i wszelkiego rodzaju niepowodzenia są naturalną częścią naszego życia i trzeba je rozwiązywać przy pomocy zdrowych sposobów zamiast nadużywania np. alkoholu 
i narkotyków. Istotnym elementem powodzenia tej metody są ćwiczenia zachowań asertywnych. Metody profilaktyczne pogłębiają naszą świadomość dotyczącą przyczyn uzależnień, zagrożeń z nich wynikających oraz obrony przed uzależnieniami. Wskazują możliwości radzenia sobie z problemami związanymi z uzależnieniami oraz korzystania z pomocy i wsparcia innych.


Metody weryfikujące.


Wskazują związki między teorią a praktyką, jednocześnie sprawdzając poziom realności przyjętych teorii. W celu zweryfikowania przyjętych założeń przewiduje się zaangażowanie społeczności lokalnej, której poglądy na dane zagadnie analizowane będą za pomocą ankiet. Proces ten pozwoli na wykluczenie zbędnych działań tym samym przyczyni się do podjęcia prac nad najistotniejszymi problemami, z którymi przyszło borykać się mieszkańcom gminy Węgliniec.


Metody wykluczające.


Wykluczenie społeczne oznacza ograniczenie możliwości korzystania z dóbr, które powinny być dostępne wszystkim – w życiu gospodarczym, społecznym i obywatelskim. Większość ludzi kojarzy ten fakt 
z wyłączeniem osoby z danej społeczności lub z marginesem społecznym. W konsekwencji poprowadzi 
to do braku akceptacji w środowisku. Można też pojęcie to interpretować jako brak możliwości korzystania z życia społecznego. Najczęstszą przyczyną prowadzącą do wykluczenia społecznego jest bezrobocie, alkoholizm, a także ubóstwo i choroby psychiczne. Dlatego też gminna Węgliniec powinna przedsięwzięć szereg działań pomocowych w celu eliminacji negatywnych zjawisk, kładąc w pierwszej kolejności nacisk na pomoc kobietom samotnie wychowującym dzieci oraz ofiarom patologii życia rodzinnego. Są to jednocześnie grupy w dużym stopniu zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.


Metody niwelujące.


Są to metody rozwiązujące problemy, zjawiska lub niepożądane sytuacje. Za pomocą różnego rodzaju akcji informacyjnych, władze gminy wraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przyczynią się do zahamowania szerzących na terenie gminy Węgliniec patologii i problemów społecznych. Tylko stały monitoring życia społecznego jest gwarancją poprawy sytuacji oraz pozwala na niwelowanie ich 
w zarodku.


VI. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU


Warunkiem rozpoczęcia realizacji programu jest jego przyjęcie Uchwałą Rady Miejskiej w Węglińcu. Środki finansowe na realizację zadania będą pochodziły z budżetu gminy i budżetu państwa oraz 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku 
z realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu projektem systemowym TY TEŻ POTRAFISZ! MOBILIZACJA – AKTYWNOŚĆ - PRACA. 


Realizowane bezpośrednio przez Gminę zadania we wszystkich sferach jej kompetencji oraz zadania zlecone innym podmiotom do realizacji powinny zawsze być ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Konstruując  programy i plany działania oraz asygnując stosowne środki na ich realizację powinniśmy zawsze jako podstawę uwzględniać interes i potrzeby osób i grup zagrożonych lub już  podlegających wykluczeniu społecznemu.


Przeciwdziałanie i łagodzenie negatywnych skutków marginalizacji i wykluczeniu społecznemu grup społecznych.








1. Wsparcie dla rodzin dotkniętych ubóstwem





2. Ograniczenie bezrobocia i jego negatywnych skutków społecznych oraz aktywizacja mieszkańców gminy zagrożonych marginalizacją społeczną








3. Walka z alkoholizmem i jego negatywnymi skutkami.





4. Stworzenie perspektyw dla dzieci i młodzieży
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2. Ograniczenie bezrobocia i jego negatywnych skutków społecznych oraz aktywizacja mieszkańców gminy zagrożonych marginalizacją społeczną








3. Walka z alkoholizmem i jego negatywnymi skutkami.





4. Stworzenie perspektyw dla dzieci i młodzieży





5. Integracja osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych
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