U C H W A Ł A Nr IV/24/07
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 07 lutego 2007r.

w sprawie : Programu Reintegracji Zawodowej i Społecznej dla Gminy Oświęcim na lata
2007/2009
Na podstawie art.18 ust.1 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.), art.17 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 12 marca 2004
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), art.41ust.1 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U.z 2002 nr 147 poz.1231) oraz art.1 ust.4 art.2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003
o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. Nr 122 poz. 1143 z późn. zm.) Rada Gminy Oświęcim
postanawia :
§1
Uchwalić Program Reintegracji Zawodowej i Społecznej dla Gminy Oświęcim na lata
2007/2009, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
/-/ Jerzy Domżał

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Oświęcim
Nr IV/24/07
z dnia 07 lutego 2007r.

Program Reintegracji Zawodowej i Społecznej
dla Gminy Oświęcim
na lata 2007/2009

2

Grojec, dnia 12 stycznia 2007

Program Reintegracji Zawodowej i Społecznej dla Gminy Oświęcim na lata
2007/2009
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I.

Charakterystyka grupy odbiorców działań

Bezrobocie jest drugą pod względem ilościowym, po ubóstwie, przyczyną korzystania przez
mieszkańców Gminy Oświęcim z pomocy społecznej. Większość osób bezrobotnych
korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu to osoby
długotrwale bezrobotne, o ponad dwuletnim okresie rejestracji w PUP.
Tabela1.Ilość rodzin które skorzystały z pomocy GOPS z powodu bezrobocia
L.p.
Rok
Ilość rodzin
Ilość osób w rodzinach
1.

2004

196

657

2.

2005

150

492

Autor: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu na dzień 31 grudnia w niżej
podanych latach zarejestrowanych bezrobotnych z terenu powiatu oświęcimskiego było :
2004 r - 10.028 osób w tym 5860 kobiet
2005 r - 9 316 osób w tym 5759 kobiet
2006 r - 7 734 osób
Tabela 2.Ilość osób z gminy Oświęcim zarejestrowanych w PUP
L.p.
Rok
Ilość osób
Liczba
zarejestrowanych
mieszkańców
gminy Oświęcim
1.

2004

855

16501

3

% mieszkańców
gminy
zarejestrowanych
w PUP
5,2

2.

2005

841

16685

5,0

3.

2006

719

16836

4,3

Autor; Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Tabela3: Liczba osób z gminy Oświęcim zarejestrowanych w PUP w podziale na kategorie wiekowe
L.p.
Wiek
2004 rok
2005 rok
1.

18-24

294

273

2.

25-34

241

250

3

35-44

174

152

4

45-54

128

143

5

55-59

18

23

6

powyżej 59 lat

0

0

7

ogółem

855

841

Autor: Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
Tabela 4 Ilość bezrobotnych z gminy Oświęcim w podziale na czas pozostawania bez pracy
L.p.
Czas pozostawania bez pracy
2004
2005
1.
do 1 miesiąca
60 osób
80 osób
2.
1-3 miesięcy
162 osoby
159 osób
3.
3-6 miesięcy
133 osoby
115 osób
4.
6-12 miesięcy
130 osób
131 osób
5.
12-24 miesięcy
130 osób
133 osoby
6.
powyżej 24 miesięcy
240 osób
223 osoby
Autor: Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Bezrobotni z terenu gminy Oświęcim uczestniczyli w zadaniach realizowanych przez Urząd
Pracy w latach 2004/2005 w osobach :

1.
2.
3.
4.
5.

2004 rok
54 os.
43 os.
70 os.
96 os.
brak danych

Szkolenia
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Staże absolwenckie
Przygotowanie do zawodu

2005 rok
109 os.
32 os.
62 os.
78 os.
61 osób.

Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w 2005 roku udzielono pomocy
7 osobom bezdomnym i 3 po opuszczeniu zakładu karnego dotkniętym także problemem
bezrobocia. Ponadto w 43 rodzinach wystąpiło zjawisko alkoholizmu, a dotknęło ono
bezpośrednio lub pośrednio 117 osób.
II. Adresaci programu
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Program jest adresowany do mieszkańców gminy Oświęcim w szczególności zaliczonych
do n/w grup:
1. osoby długotrwale bezrobotne
2. osoby bezdomne
3. osoby opuszczające zakłady karne
4. osoby uzależnione od alkoholu
będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza przy wystąpieniu przesłanek
określonych w punktach 1-4 dopuszcza się objęcie programem osób nie korzystających z
pomocy społecznej.

III. Podstawa prawna
Program jest realizowany na podstawie art.17 ust.2 pkt.4 ustawy o pomocy społecznej z 12
marca 2004 ( Dz.U nr 64 poz.593 z późn.zm) oraz na podstawie art.2 pkt 1 i art.18 ust.1
ustawy o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 ( Dz.U.122 poz.1143)

IV. Uzasadnienie
Realizacja programu pozwoli na zmianę statusu społecznego osób pozostających długotrwale
bezrobotnymi, podniesienie ich samooceny, przekazanie pozytywnych wzorców aktywności
dzieciom. Program ma także umożliwić pełną integrację społeczną i zawodową osób z
problemem alkoholowym, bezdomnych, opuszczających zakłady karne czego efektem będzie
wyjście z systemu pomocy społecznej.

V. Terminy realizacji programu
Termin: II/2007-XII/2009
Miejsce: gmina Oświęcim
Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, Urząd Gminy w Oświęcimiu,
Pełnomocnik Wójta d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
VI. Cele programu:
Cel ogólny: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie szczególnie
długotrwale bezrobotnych oraz uzależnionych od alkoholu, bezdomnych i opuszczających
zakłady karne.
Cele szczegółowe:
1. Kształcenie umiejętności pozwalających na prawidłowe pełnienie ról społecznych i
osiągnięcie satysfakcjonującej pozycji społecznej
2. Nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz jej utrzymania
3. Zmiana hierarchii wartości jednostki i podniesienie jej samoświadomości
4. Nabywanie dodatkowych umiejętności zawodowych
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5. Nauka planowania zadań , przyszłości, zaspokajania potrzeb poprzez zatrudnienie
6. Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami
finansowymi
VII. Sposoby realizacji programu
Program będzie realizowany poprzez pracę indywidualną i grupową z wytypowaną grupą
klientów GOPS.
W ramach realizacji programu przewiduje się następujące działania:
- opracowanie indywidualnego planu pracy dla każdego beneficjenta programu
- pracę w grupach samopomowych i grupach wsparcia
- kierowanie osób do Klubu Integracji Społecznej Gminy Oświęcim
- stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu celem kierowania osób
do robót publicznych, prac interwencyjnych i innych subsydiowanych form
zatrudnienia
- uczestnictwo beneficjentów w kursach zawodowych finansowanych przez PUP lub
ze środków własnych GOPS
- stała współpraca z Pełnomocnikiem Wójta d/s Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
zakresie pomocy osobom uzależnionym
Finansowanie realizacji programu odbywać się będzie ze środków własnych GOPS Oświęcim
oraz ze środków PUP Oświęcim
VIII. Sposoby ewaluacji programu
Weryfikacja programu będzie prowadzona na bieżąco po zakończeniu każdego z etapów
pracy . Do 31 stycznia każdego roku nastąpi podsumowanie programu za rok poprzedni
Wskaźniki efektywności programu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ilość osób uczestniczących w zajęciach grupowych
Ilość osób objętych szkoleniem zawodowym
Ilość osób zatrudnionych w ramach robót publicznych
Ilość osób, które uzyskały zatrudnienie na wolnym rynku
Ilość osób , które wyszły z systemu pomocy społecznej
Obserwowanie zmiany postaw względem siebie i otoczenia u osób objętych
programem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
/-/ Jerzy Domżał
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