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Joachim OUe
Urzad Miejski w Chorzowie

POLITYKA SPOLECZNA
REALIZOWANA PRZEZ SAMORZAD CHORZOWA

1. Wstep

W okresie burzliwych przemian, szczególnie tych, które obserwujemy w gos-
podarce coraz wieksza role odgrywa polityka spoleczna panstwa realizowana przez
administracje rzadowa i samorzadowa.

Przemiany ustrojowe w naszym kraju czynia odpowiedzialnymi za los wlasny
i wlasnej rodziny poszczególnych czlonków spoleczenstwa. Wskutek niedokonanych
jeszcze przemian mentalnosciowych, spoleczenstwu ciagle jest jeszcze trudno prze-
stawic sie na taka organizacje wlasnego zycia, by nie oczekiwac opieki szeroko
rozumianego panstwa, stad tez wiodaca role w tym zakresie przejely samorzady
gminne i powiatowe.

Brak odpowiednich doswiadczen, a przede wszystkim niedostosowany do zadan
samorzadów system ich finansowania nie sprzyja rozwiazaniu, w sposób satysfakc-
jonujacy spolecznosc lokalna, nasilajacych sie problemów spolecznych.

W niniejszym wystapieniu przedstawiono w zarysie polityke spoleczna realizo-
wana przez samorzad chorzowski.

2. Zagrozenia spoleczne jako efekt restrukturyzacji gospodarki Chorzowa

Chorzów jest typowym przykladem miasta, w którym dokonuje sie krancowa
restrukturyzacja gospodarki. To Chorzów w latach 60. i 70. byl sztandarowym
miastem przemyslu ciezkiego; miastem kopaln, hut i zakladów chemicznych. Wte-
dy tez miasto to liczylo ponad 150 tys. mieszkanców. Teraz na poczatku XXI
wieku gdy zniknely juz z krajobrazu miasta kopalnie, huty zas i zaklady chemiczne
tylko resztkami egzystencji daja znac o sobie - mieszkanców miasta jest okolo
120 tys.

Z momentem przejscia naszego kraju, w poczatkach lat dziewiecdziesiatych, na
model gospodarki wolnorynkowej uruchomione zostaly mechanizmy prowadzace
gospodarke polska na sciezke wzrostu ekonomicznego z jednej strony, z drugiej zas
pojawily sie - równiez w Chorzowie - dokuczliwe oznaki zagrozen spolecznych.
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Zagrozenia spoleczne czesto okresla sie jako dewiacje. dezorganizacje spoleczna.
dysfunkcje, dezintegracje, nieprzystosowanie spoleczne. Pojecie to w pewnym stop-
niu tlumacza zródla odchylen od akceptowanych spolecznie norm, lecz zawsze tez
maja wydzwiek pejoratywny, gdyz oznaczaja pewien stopien spolecznej szkodli wo-
sci, a ich konsekwencja sa wlasnie zagrozenia zdrowia lub zycia.

Do najbardziej dokuczliwych zagrozen spolecznych Chorzowa mozna zaliczyc
takie jak:
- bezrobocie
- ubóstwo

- dysfunkcja rodziny
- alkoholizm.

To przede wszystkim restrukturyzacja gospodarki przyniosla nieznane wczesniej
ryzyko socjalne, a mianowicie bezrobocie, które stalo sie glównie udzialem rodzin
najslabszych, gorzej wyksztalconych. Inne jeszcze zagrozenie spoleczne wynika
raczej z subiektywnej oceny mozliwosci zaspokojenia potrzeb socjalnych miesz-
kanców i mozna je zdefiniowac jako brak poczucia bezpieczenstwa socjalnego.

3. Polityka spoleczna w prawie lokalnym Chorzowa

Kwestia rozwiazywania trudnych problemów spolecznych w Chorzowie trak-
towana jest priorytetowo. Wychodzi sie z zalozenia, ze niepodejmowanie prób ich
rozwiazywania jest przeszkoda w rozwoju miasta. Przed podjeciem jakichkolwiek
dzialan przeprowadza sie diagnoze problemu czy zjawiska. Przykladem jest tu
Uchwala Rady Miasta nr XXII/198/95 w sprawie "Polityki prorodzinnej miasta
Chorzów", która powierzyla Zarzadowi Miasta sporzadzenie raportu o sytuacji ro-
dzin w Chorzowie. W celu realizacji projektu zaangazowano zespól socjologów
- ekspertów w dziedzinie badan nad rodzina pod kierunkiem prof. Wojciecha Swiat-
kiewicza. Raport zawiera rezultaty badan polegajacych na analizie materialów od-
noszacych sie m.in. do charakterystyki zjawisk patologicznych, procesów spolecz-
no-demograficznych, migracyjnych, infrastruktury mieszkaniowej itp. Stanowia one
glówna baze materialowa dla opracowania map ukazujacych rozmieszczenie anali-
zowanych zjawisk i procesów w poszczególnych dzielnicach Chorzowa. Kolejnym
zródlem danych bedacych podstawa raportu byly badania socjologiczne prowadzone
metoda ankiety audytoryjnej i wywiadu kwestionariuszowego. Pierwsza z wymie-
nionych technik badawczych skierowana byla do mlodziezy uczeszczajacej do wy-
branych szkól ponadpodstawowych. Obszerny wywiad kierowany byl do rodzin
zamieszkujacych poszczególne dzielnice Chorzowa. Wyniki badan zostaly zaprezen-
towane poprzez mapy, tablice i wykresy.

Tego typu diagnozy wykonywane przez kompetentne zespoly socjologów, sa
niezbedne. by prawidlowo ujac problemy spoleczne w prawie lokalnym.

Podstawa polityki spolecznej Chorzowa. oprócz dokumentów rangi ustawowej,
sa nastepujace uchwaly Rady Miasta:
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· Uchwala w sprawie przyjecia "Karty Praw Rodziny ogloszonej przez Stolice
Apostolska" jako jednej z podstaw polityki prorodzinnej gminy

· Strategia Zrównowazonego Rozwoju Chorzowa do roku 2020
· Program edukacyjny miasta Chorzowa, w tym:

- Program Kultury Fizycznej
- Program Wychowania do Zycia w Rodzinie
- Program Edukacji Ekologicznej
- Program Edukacji Regionalnej - Chorzów - Moje Miasto

· Program Pomocy Osobom Niepelnosprawnym
· Program Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
. Program Polityki Mieszkaniowej
. Programy Prozdrowotne
. Budzet Miasta

Specjalna role w tym zestawieniu uchwal nalezy przypisac Uchwale Rady Miasta
w sprawie przyjecia "Karty Praw Rodziny ogloszonej przez Stolice Apostolska
- jako jednej z podstaw polityki prorodzinnej miasta". Stanowi ona dla wladz miasta
Chorzowa punkt odniesienia - swoisty drogowskaz wytyczajacy kierunki dzialania
Rady i Zarzadu Miasta.

Szczególna role nalezy przypisac "Strategii zrównowazonego rozwoju miasta
Chorzów do roku 2020", która uwzglednia przyjete przez Rade Miejska sektorowe
programy rozwojowe. Strategia zostala opracowana w oparciu o analize stanu ist-
niejacego, identyfikacje problemów i uwarunkowan rozwojowych Chorzowa.

Strategia okreslila wizje rozwoju miasta ukierunkowana na realizacje misji mias-
ta. Przyjeto, ze misja miasta Chorzów jest:
. Zapewnienie mieszkancom godziwych warunków zycia, tj. zamieszkania, ksztal-

cenia i rozwoju duchowego, pracy, wypoczynku i bezpieczenstwa.
. Stworzenie konkurencyjnych warunków zycia w stosunku do innych miast i przy-

jaznej atmosfery dla osób odwiedzajacych.
W konsekwencji tak zbudowana strategia rozwoju miasta obejmuje wszystkie

zasadnicze obszary aktywnosci spolecznej. Jej realizacja zmierza do podejmowania
wszechstronnych i konsekwentnych dzialan wspierajacych spolecznosc lokalna we
wszystkich aspektach jej zycia. poczawszy od biologicznego, ekonomicznego, po
kulturowy i duchowy. Jest wiec wyrazem szeroko rozumianej polityki spolecznej
samorzadu terytorialnego Chorzowa.

4. Bezrobocie jako wyzwanie "nowych czasów"

Bezrobocie jest z pewnoscia dla wszystkich z nas nowym i zaskakujacym do-
swiadczeniem. Doswiadczeniem bolesnym dla tych, którzy prace utracili, badz tez
nie moga jej podjac po raz pierwszy. jak i dla tych, którzy prace maja lecz pracuja ze
swiadomoscia realnego zagrozenia jej utraty. Bardzo trudnym doswiadczeniem jest
bezrobocie wreszcie dla wladz. w tym przede wszystkim dla wladz samorzadowych.
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Zasadnicze zalozenia polityki zatrudnienia ksztaltuje sie decyzjami makro-
ekonomicznymi, sejmowymi lub tez rzadowymi. Skutki jednak tych decyzji sa
konsumowane na dole - w gminach. w spolecznosciach lokalnych i rodzinach.
Wtedy okazuje sie, ze trudy kleski spolecznej. jaka z pewnoscia jest bezrobocie,
ponosi przede wszystkim spolecznosc gminy, gdyz jedynym realnym wsparciem na
jakie mozna liczyc jest w ostatecznosci budzet gminy.

Trudnosci na rynku pracy tak krajowym, jak i na lokalnym rynku pracy
nasilaja sie w ostatnich trzech latach. Pod koniec 2001 roku liczba bezrobotnych
w Chorzowie zblizyla sie do 10 tysiecy osób. wobec 6.544 osób w koncu
1999 roku.

W tablicy 1 przedstawiono poziom bezrobocia i poziom zatrudnienia w latach
2000 i 200l w Chorzowie, na tle odpowiednich danych z miast sasiednich
oraz województwa. Wysoki poziom bezrobocia wynika z jednoczesnego wy-
stepowania szeregu procesów i uwarunkowan generujacych bezrobocie. Wsród
nich na pierwszym miejscu nalezy wymienic oslabienie tempa wzrostu go-
spodarczego i zarysowanie sie silnych tendencji stagnacyjnych, a ostatnio
nawet recesyjnych w polskiej gospodarce. Negatywna role w stymulowaniu
wzrostu bezrobocia w Chorzowie odgrywaly równiez inne obiektywne uwa-
runkowania:

duzy napór na lokalny rynek kolejnych roczników absolwentów szkól;
przyspieszenie procesów restrukturyzacyjnych w gospodarce, a w szczególnosci
w zatrudnieniu;
ograniczenie i regres w interwencyjnych dzialaniach panstwa na rynku pracy
z powodu trudnosci budzetowych,

Tablica I. Przeplywy pomiedzy osobami pracujacymi a bezrobotnymi

ZrÓdlo: Materialy zrÓdlowe opracowalle przez WUP II' Katowicach. Obserwarorilllll RYllku Pracy
2002 lir J

Wzrost SpadekLiczba w porównaniu Liczba pracujacych w porównaniu
Wyszczególnienie bezrobotnych do roku 2000 w tys. do roku 2001

2000 2001 Liczba w% 2000 2001 Liczba w%

Chorzów 8161 9899 1738 21,2 38,9 37,1 1,8 tys. 4,6

Siemianowice 4663 6134 1471 31,5 20,2 18,6 1,6 tys. 7,9

Swietochlowice 3589 4268 679 18,9 13,6 13,5 0,1 tys. 0,7

Bytom 13353 16031 2678 20,0 63,0 58,1 4,9 tys. 8,4

Katowice 11037 14748 3711 33,6 209,0 195,7 13,3 tys. 6,3

woj. slaskie 259 tys. 313 tys. 54 tys. 20,6 1775 1703 72 tys. 4,0

Polska 2702 tys. 3115 tys. 413 tys. 15,2 15348 14824 524 tys. 3,6
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Tablica 2. Bezrobotni absolwenci (stan na 31.12.200I r.)

ZrÓdlo; Materialy zrÓdluwe opraCOI',:al1eprzez WUP w Katowicach. Obserwatorium RYl1ku Pracy
2002 I1r l

W obliczu pogarszajacej sie koniunktury gospodarczej obiektywnym, lecz nie-
jako wymuszonym uwarunkowaniem jest dazenie przedsiebiorstw do obnizenia
kosztów pracy, czesto poprzez zwalnianie pracowników.

Jednym z najpowazniejszych problemów jaki musi rozwiazac polityka zatrud-
nienia jest bezrobocie wsród mlodziezy. Fakt ten ze spolecznego punktu widzenia
jest niepokojacy. Ogromna liczba ludzi mlodych juz na starcie zawodowym ma
poczucie braku szans i perspektyw na samodzielne zycie. Odsetek mlodziezy wsród
ogólu bezrobotnych wynosi 25%. W najtrudniejszej sytuacji znajduja sie absolwenci
szkól. Tablica 2 pokazuje liczbe bezrobotnych absolwentów na tle calkowitej liczby
bezrobotnych w Chorzowie i miastach sasiednich. W Chorzowie juz od kilku lat
prowadzone sa intensywne dzialania na rzecz przeciwdzialania bezrobociu wsród
absolwentów. Praca z mlodzieza rozpoczyna sie jeszcze zanim opuszcza oni mury
szkoly. Nastepnym etapem jest intensywne prowadzenie akcji informacyjno-dorad-
czej. W ten sposób uzyskuje sie najlepsze efekty zatrudnieniowe. Dodatkowo cho-
rzowscy absolwenci chetnie korzystaja ze szkolen programu stazy absolwenckich
i zatrudnienia subsydiowanego. Wszystkie te dzialania, pomimo iz wymagaja duzych
nakladów pracy powoduja, ze absolwenci w Powiatowym Urzedzie Pracy w Cho-
rzowie stanowia najnizszy w województwie slaskim odsetek, wynoszacy zaledwie
4,3% ogólu bezrobotnych. Tak korzystny wynik jest konsekwencja przeznaczenia
jednych z najwiekszych w województwie srodków finansowych Funduszu Pracy na
aktywizacje absolwentów.

Kluczowa sprawa dla lokalnego rynku pracy jest pozyskiwanie nowych inwes-
torów. W warunkach aglomeracji katowickiej zauwazyc mozna pewna prawidlo-
wosc, a mianowicie to, ze wiekszosc nowoczesnych inwestycji dokonywana jest na
obrzezu tej aglomeracji, na jej zielonych terenach. Niezmiernie trudno pozyskac jest
inwestorów do wnetrza tej aglomeracji. W tej sytuacji Chorzów, jako miasto prze-
sycone terenami poprzemyslowymi, wymagajacymi rekultywacji, musi wygrywac
innymi swoimi mocnymi stronami. Niewatpliwie takim nowym pomyslem w skali
naszego województwa jest utworzenie na terenach poprzemyslowych Chorzowa

Wyszczególnienie Liczba w tym Udzial absolwentów
bezrobotnych absolwenci w ogóle bezrobotnych (%)

Chorzów 9899 427 4,3
Siemianowice 6134 359 5,8
Swieto,chlowice 4268 243 5,6
Ruda SI. 8758 679 7,7
Bytom 16031 746 4,6
Katowice 14748 911 6,1

woj. slaskie 313.353 20.368 6,5
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trzech stref gospodarczych. gdzie przyszli inwestorzy, tworzac nowe miejsca pracy
moga uzyskac dziesiecioletnie zwolnienie z placenia podatku od nieruchomosci.

Zasadnicza czesc miejsc pracy w Chorzowie utraconych wskutek upadku prze-
myslu ciezkiego, odzyskano w branzy handlu i uslug. Zjawisko to, jako bardzo
pozytywne, odnotowano w "Stanowisku Kosciola katolickiego na Slasku wobec
bezrobocia", gdzie stwierdzono, ze "w swietle doswiadczen wielu krajów rozwi-
nietych najbardziej stabilne miejsca pracy tworza male i srednie zaklady prowadzone
przez rzemieslników i przedstawicieli klasy sredniej. Powrót do gospodarki rynkowej
wymaga wiec odbudowy tej klasy, tak dotkliwie zniszczonej przez komunizm".

5. Ubóstwo i jego przyczyny w górnoslaskiej aglomeracji przemyslowej

Jezeli biezacy dochód jednostki lub gospodarstwa domowego nie wystarcza na
konsumpcje wyznaczona przez granice, ponizej której wystepuje biologiczne zagroze-
nie zycia oraz psychofizycznego rozwoju czlowieka, to oznacza tez. ze ludzie, którzy
zyja na tym poziomie, sa zagrozeni degradacja biologiczna, prowadzaca w stosunko-
wo szybki sposób do utraty zdrowia i zycia, a ich zdolnosc do pracy praktycznie nie
istnieje. Ubóstwo opisane ta kategoria zakresla granice ubóstwa bezwzglednegol.

Zagrozenie ubóstwem jest zjawiskiem wystepujacym w wielu krajach. Polska,
wedlug róznych badan, znajduje sie w pozycji srodkowej panstw postkomunistycz-
nych. Udzial osób o niskich dochodach, nie pozwalajacych na pelny udzial w zyciu
spolecznym wynosi ok. 38%. Zjawisko ubóstwa w górnoslaskiej aglomeracji prze-
myslowej ma do tego swoja specyfike i swoje przyczyny. Przede wszystkim mono-
kultura przemyslu ciezkiego, niski poziom wyksztalcenia pracowników daja o sobie
znac, szczególnie w obecnym czasie. Jest tez szereg przyczyn wzmagajacych zjawis-
ko ubóstwa w naszym regionie, jak na przyklad:
- zaniechanie, z przyczyn ekonomicznych. dzialan socjalnych i bytowych przez

zaklady pracy (opieka nad emerytami, rencistami, dziecmi, sponsorowanie funk-
cjonowania infrastruktury spolecznej tj. takich obiektów jak przychodnie lekars-
kie, zlobki, przedszkola, szkoly, urzadzenia sportowe) pozbawilo pracowników
i ich rodziny znaczacych swiadczen;

- zwyczajowo uksztaltowana niska aktywnosc zawodowa kobiet przesadza o tym,
ze utrata pracy przez glównego zywiciela rodziny, którym z reguly jest mezczyz-
na, nie stwarza mozliwosci podejmowania pracy przez wspólmalzonke, dotych-
czas nie pracujaca.

- niski na ogól poziom wyksztalcenia ludnosci zatrudnionej w podstawowych dla
regionu galeziach przemyslu utrudnia przekwalifikowanie sie do innych prac
i podejmowanie zatrudnienia w innych, pozaprzemyslowych dzialach. Problem
ten zresztajest zwiazany ze struktura dzialowo-galeziowa zatrudnienia i niedobo-
rem uslug;

I L. Frackiewicz. Polityka Spoleczna. Katowice 1998 r.
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Tablica 3. Struktura swiadczeniobiorców Osrodka Pomocy Spolecznej w Chorzowie
z uwzglednieniem przeslanek przyznanej pomocy

Zródlo; Materialy wlasne OPS w Chorzowie, w roku 2002.

ludnosc regionu utrzymuje sie glównie z dochodów z pracy, w przypadku jej
utraty na skutek bezrobocia nie ma mozliwosci uzupelnienia dochodów poprzez
uprawe gospodarstwa rolnego lub ogródków likwidowanych ze wzgledów eko-
nomicznych;
nie bez znaczenia dla prawidlowego funkcjonowania pomocy spolecznej jest
anonimowosc jednostek, wynikajaca na Slasku z duzej mobilnosci i emigracji
ludnosci oraz bardzo wysokiego zaludnienia miast siegajaca w niektórych mias-
tach centralnej czesci GOP 4000 osób/km2
dodatkowym zjawiskiem jest rozpad rodzin wielopokoleniowych na skutek ru-
chów migracyjnych,a takze towarzyszacaim dezintegracjaspoleczna,wynikajaca
miedzy innymi z róznic kulturowych i swiatopogladowych.
Trudno okreslic jednoznacznie liczbe chorzowian zyjacych w ubóstwie, gdyz

z pewnoscia nie wszyscy korzystaja z pomocy. Inna przyczyna jest to, ze zglaszajacy
sie po pomoc podaja inna przyczyne, ubóstwo zas jest skutkiem innych dysfunkcji.
Pewien wglad w strukture ubóstwa daje podane w tablicy 3 zestawienie liczby osób
zwracajacych sie o pomoc do Osrodka Pomocy Spolecznej wedlug tzw. kategorii
dysfunkcji.

Powód trudnej sytuacji zyciowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

I. Ubóstwo 3.938 9.845

2. Sieroctwo 187 241

3. Bezdomnosc 76 76

4. Potrzeba ochrony macierzynstwa 351 1.440

5. Bezrobocie 3.338 9.472

6. Niepelnosprawnosc 1.054 3.161

7. Dlugotrwala choroba 1.280 3.302

8. Bezradnosc w sprawach opiekunczo
-wychowawczych: 2.118 7.531

w tym:
- rodziny niepelne 996 3.143
- rodziny wielodzietne 256 1.613

9. Alkoholizm 685 1.998

10. Narkomania 6 14

I l. Trudnosci po opuszczeniu zakladu karnego 126 291
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Dane z tablicy 3 nie podlegaja zsumowaniu, gdyz wymienione w niej wszystkie
przeslanki uprawniajace do korzystania z pomocy spolecznej w wielu srodowiskach
nakladaja sie na siebie.

W Chorzowie podjeto próbe kompleksowego rozwiazywania problemu ubóstwa
poprzez udzielanie róznych form pomocy wyzej wymienionym grupom osób. Tak
wiec zwalczanie ubóstwa to przede wszystkim: pomoc rodzinom z niepelnoletnimi
dziecmi, pomoc osobom bezrobotnym, pomoc osobom niepelnosprawnym oraz oso-
bom starszym i samotnym.

6. Funkcjonowanie chorzowskiego lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie

Pewnym dorobkiem ostatnich lat chorzowskiego samorzadu jest lokalny system
pomocy dziecku i rodzinie. System ten prezentowany byl na kilku konferencjach2.
Chorzowski system pomocy dziecku i rodzinie powstal na bazie zmian legislacyj-
nych w ustawie o pomocy spolecznej z jednej strony oraz wlasnych doswiadczen
zmierzajacych do stworzenia jednolitego systemu wszechstronnej pomocy rodzinie.
Obecnie coraz wiekszy nacisk kladzie sie na pomoc rodzinie w srodowisku poprzez
prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzin. Wedlug ustawy wsparciem
dla rodziny powinna byc tez siec placówek zapewniajacych dzieciom dzienna opieke
i wychowanie w srodowisku lokalnym, bez koniecznosci opuszczania rodziny.

Lokalny system pomocy w Chorzowie bazuje na merytorycznym i funkcjonalnym
rozgraniczeniu pewnych zakresów dzialan pomocowych na cztery obszary dzialan,
które ze wzgledu na nasilenie i kolejnosc nazwano etapami:

Etap I - Profilaktyka
Etap II - Wczesna pomoc rodzinie
Etap III - Instytucjonalna pomoc dziecku i rodzinie (calkowita i czesciowa)
Etap IV - Dzialania resocjalizacyjne
Organizacyjnie poszczególne etapy funkcjonowania systemu wchodza w zakres

kompetencji odpowiednich placówek i instytucji miejskich oraz niepublicznych, co
pokazano w tablicy 4.

Szczególnie w zakresie opieki nad dzieckiem zaproponowano nowe rozwiazania
organizacyjne Domu Dziecka, który przeksztalca sie w Osrodek Pomocy Dziecku
i Rodzinie.

W tym rozwiazaniu polaczono:
- opieke calkowita nad dzieckiem

a. w grupach stacjonarnych w budynku Domu Dziecka
b. w grupach usamodzielnienia w filiach Domu Dziecka
osrodek rodzin zastepczych, obejmujacy opieka i wsparciem rodziny zastepcze
(okolo 260 rodzin zastepczych)

! Regionalna Konferencja Szkoleniowa ,.Przeciwdzialanie patologii wsród mlodziezy - Tworzenie lokalnych
systemów profilaktyczno-wychowawczych, Szczyrk, 26-27 V 2002 r. Zbiór materialów WOM Czestochowa.
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- osrodek interwencji kryzysowej, obejmujacy opieka i wsparciem ofiary przemocy
w rodzinie (którymi najczesciej sa matki z dziecmi).
W Domu Dziecka funkcjonuje równiez poradnictwo srodowiskowe, które jest

niezbedne w kazdym momencie dzialan pomocowych tej placówki.
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Tablica 4.

I I
I I -SZKOLYPUBLICZNE

- PRZEDSZKOLA

PLACÓWKII I - PORAZNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
PROFILAKTYCZNE

- PLACOWKIWYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

I
I NIEPUBLICZNE - NIEPUBLICZNEZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

- OSRODEK PROMOCJI RODZINY

- ORGANIZACJEPOZARZADOWE

I

PUBLICZNE r - OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

PLACÓWKI

I

- OSRODEKPOMOCYOSOBOMUZALEZNIONYM
WCZESNEJ - MIESZKANIACHRONIONE

POMOCY - POWIATOWYURZADPRACY
RODZINIE

I

I I - PARAFIALNE PORADNIE RODZINNENIEPUBLICZNE - OSRODEK PROMOCJI RODZINY

-OSRODEKROZWIAZYWANIAPROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
-HOSTEL

-DOMDZIECKA
PUBLICZNE I . OSRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

. OSRODEKRODZINZASTEPCZYCH
PLACÓWKI I I - RODZINNEDOMY DZIECKAOPIEKUNCZO -SWIETLICESRODOWISKOWE

WYCHOWAWCZE
I I

NIEPUBLICZNE I I

- SWIETLICESRODOWISKOWE
- OCHRONKIPRZYPARAFIALNE
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Duzym zagrozeniem w rozwoju lokalnych systemów prorodzinnych jest ogra-
niczanie srodków finansowych przez panstwo. Fundamentalnym rozwiazaniem tego
problemu byloby opracowanie bonu socjalno-pomocowego dla swiadczeniobiorców.

7. Infrastruktura Pomocy Spolecznej w Chorzowie

Na jakosc podejmowanych dzialan niewatpliwy wplyw ma dobrze rozwinieta
infrastruktura pomocy spolecznej. W porównaniu z innymi miastami aglomeracji

Tablica 5. INSTYTUCJE POMOCY SPOLECZNEJ W CHORZOWIE

o OPS

O DLA OSÓB STARSZYCHI SOMATYCZNIECHORYCH

O DLA OSÓB CHORYCH I NIEPELNOSPRAWNYCH

O DLA DZIECI I OFIAR PRZEMOCY

ILOSC
ILOSC ORGAN PRO W ADZACYNAZWA MIEJSC

Domy pomocy spolecznej o charakterze 2 102 Miasto Chorzów
stacjonarnym

Dzienne domy pomocy spolecznej 2 55 Miasto Chorzów

Dom Pobytu Czasowego I 50 Polski Czerwony Krzyz

NAZWA ILOSC
ILOSC ORGAN PROWADZACY

MIEJSC

Srodowiskowy Dom Samopomocy I 35 Miasto Chorzów
dla Osóbz ZaburzeniamiZdrowia
Psychicznego

Dom Pomocy Spolecznej ,,Republika" l 89 Miasto Chorzów

Dom PomocySpolecznej I 156 Polski Zwiazek Niewidomych
dla Niewidomych

Dom PomocySpolecznejprowadzony l 84 Zgromadzenie Sióstr
przez Zgromadzenie Sióstr Milosierdzia
sw. Wincentego a Paulo sw. Wincentegoa Paulo

ILOSC
ILOSC ORGAN PRO WADZACYNAZWA MIEJSC

Mieszkaniachronionedla matek z dziecmi 3 3 rodziny Miasto Chorzów

StarochorzowskiDomDobroci- "Hostel" I 9 osób Parafia

Dom Dziecka w tym: I 70 dzieci Miasto Chorzów
- Osrodek Interwencji Kryzysowej I5 osób
- Osrodek Rodzin Zastepczych 293 r.z.

Rodzinne Domy Dziecka 2 12 dzieci Miasto Chorzów

Swietlice srodowiskowe 12 placówki publiczne
i niepubliczne



59

o DLA OSÓB UZALEZNIONYCH

o DLA OSÓB BEZDOMNYCH

katowickiej Chorzów ma zdecydowanie najbardziej rozwinieta siec placówek i in-
stytucji pomocy spolecznej. Inwentaryzacje i zestawienie wszystkich dzialajacych
w Chorzowieform pomocyujeto w specjalnieopracowanym"Informatorze".Waz-
niejsze instytucje pomocy spolecznej zestawiono w tablicy 5.

Podstawowa jednostka organizacyjna miasta realizujaca zadania pomocy spolecz-
nej jest Osrodek Pomocy Spolecznej zatrudniajacy 112 osób. Dla realizacji szerokiej
gamy zadan Osrodek zatrudnia zarówno pracowników socjalnych (48) jak i pracow-
ników administracyjnych. Do wylacznej kompetencji pracowników socjalnych na-
lezy przeprowadzenie wywiadów srodowiskowych i na ich podstawie wnioskowanie
o pomoc okreslona w ustawie o pomocy spolecznej.

Oprócz Domów Pomocy Spolecznej dla osób starszych i somatycznie chorych,
sa w Chorzowie specjalistyczne domy dla osób niepelnosprawnych, jak na przyklad
dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, dla osób z niepelnosprawnoscia
intelektualna i dla osób niewidomych i niedowidzacych.

W ostatnich latach udalo sie dla ofiar przemocy uruchomic Osrodek Interwencji
Kryzysowej posiadajacy 15 miejsc noclegowych.

Dla osób uzaleznionych od alkoholu przeznaczony jest z kolei Osrodek Roz-
wiazywania Problemów Alkoholowych i Osrodek Pomocy Uzaleznionym od Al-
koholu, w ramach którego funkcjonuje Izba Wytrzezwien.

Oprócz instytucji i placówek prowadzonych przez miasto w dziele pomocy spolecz-
nej uczestnicza organizacje pozarzadowe, w tym stowarzyszenia, fundacje i koscioly.
Obecnie w Chorzowie tzw. III sektor tworzy ponad 30 organizacji dzialajacych na polu
pomocy spolecznej. Wiekszosc z nich aktywnie uczestniczy w rozwiazywaniu proble-
mów lokalnej spolecznosci. Wsród form swiadczonej przez nie pomocy nalezy wyróz-
nic dzialalnosc charytatywna, przewóz dzieci niepelnosprawnych, prowadzenie swiet-
lic srodowiskowych, osrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, warsztatów terapii
zajeciowej, organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych.

NAZWA ILOSC ORGAN PROWADZACY

Osrodek Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych I Klub Abstynenta "Feniks"

Osrodek Pomocy Osobom Uzaleznionym
od Alkoholu I Miasto Chorzów

Poradnia dla Osób Uzaleznionych
od Alkoholu "Anima" s.c. I niepubliczny

ILOSC
ILOSC ORGAN PROWADZACYNAZWA MIEJSC

Noclegownia I 38 Miasto Chorzów
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Inicjatywy wspierajace rozwój organizacji pozarzadowych w Chorzowie zostaly
ujete w ramy systemowe poprzez Uchwaly Rady Miasta okreslajace zasady wspól-
pracy miasta z organizacjami pozarzadowymi. realizujacymi zadania w zakresie
pomocy spolecznej, ochrony zdrowia i przeciwdzialania patologiom.

8. Wnioski

Kwestia rozwiazywania trudnych problemów spolecznych traktowana jest przez
wladze Chorzowa priorytetowo. Wychodzi sie z zalozenia, ze aktywna rola miasta
jest tu niezbedna, gdyz w przeciwnym razie zagrozony móglby byc rozwój gos-
podarczy miasta. Podjecie jakichkolwiek dzialan poprzedza diagnoza problemu czy
tez zjawiska.

Wladze Chorzowa poprzez prowadzona polityke spoleczna daza do wspomagania
dobrych merytorycznie rozwiazan, szczególnie tych które sa najefektywniejsze dla
rodziny, czy jednostki i które prowadza do maksymalnego usamodzielnienia, a tym
samym wlaczaja do zycia spolecznego. Wiekszosc podejmowanych dzialan ma
charakter systemowy. Podejmuje sie je tak, by wokól problemu skupic jak najwiecej
instytucji i organizacji dzialajacych w gminie. Wyrazem tych dzialan jest:
- wspólfinansowanie inicjatyw majacych na celu aktywizacje srodowiska lokalnego

na rzecz poprawy warunków zycia wszystkich mieszkanców;
- wspieranieinicjatyw spolecznychna rzecz samoorganizowaniasie spolecznosci

chorzowskiej w organizacjach pozarzadowych;
- laczenie róznych inicjatyw spolecznych i instytucji dzialajacych w miescie (or-

ganizowanie konferencji, konsultacji itp.). których celem jest koordynacja zadan,
planowanie nowych inicjatyw itp.
W rozwazaniach nad rozwiazywaniem problemów spolecznych zasadnicza kwes-

tia staje sie koncepcja podstawowych kierunków polityki panstwa realizowanej przez
administracje rzadowa i samorzady. Wsród zadan. które leza w sferze rozwiazan
strategicznych panstwa wymienic nalezy:
- stwarzanie warunków dla rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw. Szczególna

uwage nalezy zwrócic na ustabilizowanie regul systemu podatkowego i instrumen-
tów podatkowych stymulujacych rozwój nowych inicjatyw przedsiebiorczosci;

- wzmocnienie instytucjonalnej obslugi rynku pracy przez zwiekszenie finansowa-
nia dzialalnosci urzedów pracy. Obecne przeciazenie pracowników wieloma bez-
robotnymi nie pozwala na kreatywna prace ze zglaszajacymi sie bezrobotnymi.
Stosunkowo niskie wynagrodzenia pracowników urzedu nie przyciagaja do pracy
w urzedach ludzi o wysokich kwalifikacjach;

- zwiekszenie puli srodków na interwencyjne ograniczenie bezrobocia przez za-
trudnienie przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych. Tymczasowe
formy zatrudnienia, oprócz aspektów finansowych odgrywaja bardzo znaczaca
role w zapobieganiu marginalizacji spolecznej dlugotrwale bezrobotnych, po-
zwalajac zachowac im przekonanie o mozliwosci powrotu na rynek pracy;

- zmiany (prawne i ekonomiczne) funkcjonowania pomocy spoleczne} Niespójnosc
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przepisów z jednej strony jak i nierespektowanie lokalnych rozwiazan systemo-
wych utrudnia skutecznosc dzialan pomocowych. Wycofywanie sie administracji
rzadowej z wykonywania nalozonych na nia zadan w zakresie pomocy spolecznej,
dezorganizuje i podwaza zaufanie do funkcjonowania pomocy na szczeblu samo-
rzadowym.
Zadania dlugofalowe mieszczace sie w zakresie kompetencyjnym samorzadów to:
stwarzanie warunków do ksztaltowania sie odpowiedniego poziomu i struktury
wyksztalcenia. Niedostateczna liczba ludzi wysoko kwalifikowanych jest
glówna bariera integracji z Unia Europejska, przesadzajaca o szansach na
rynku pracy. Bardzo wazne jest tu okreslenie miejsca edukacji w strategiach
rozwoju gmin. W strategii zrównowazonego rozwoju miasta Chorzowa, za-
twierdzonej uchwala Rady Miasta. wlasnie edukacje obrano jako priorytet
rozwoJowy;
inicjowanie i rozwijanie lokalnych systemów pomocy spolecznej. Specyficzne
warunki istniejace w kazdej spolecznosci nalezy wykorzystac do skutecz-
niejszego zaspokajania potrzeb pomocowych. W niniejszym referacie w za-
rysie przedstawiono elementy chorzowskiego lokalnego systemu pomocy
spolecznej;
stwarzanie warunków do wiekszego angazowania sie mieszkanców w dzielo po-
mocy spolecznej. Szczególnie wiele mozliwosci w tym wzgledzie daje dzialalnosc
organizacji pozarzadowych. Na przykladzie Chorzowa pokazano jakie zadania
moga podejmowac te organizacje;
rozszerzanie informacji o mozliwosciach i formach pomocy. Biorac pod uwage,
ze ze swiadczen pomocy korzystaja glównie grupy ludnosci ubozszej, starszej
i mniej wyksztalconej. nalezy miec na wzgledzie istnienie bariery informacyjnej
przeszkadzajacej w korzystaniu z pomocy spolecznej. Wydany przez Urzad Mias-
ta informator\ który przy okazji pozwolil inwentaryzowac 50 instytucji, placówek
i organizacji swiadczacych pomoc spoleczna w Chorzowie, jest przykladem dzia-
lan informacyjnych samorzadu;
Pamietajac o randze wspólnoty samorzadowej, o roli zrzeszen lokalnych, nie

mozemy zapominac, ze podstawowa komórka spoleczna jest rodzina i prawidlowa
polityka spoleczna wlasnie rodzinie powinna zapewnic godne warunki funkcjono-
wania. Kazde rozwiazanie umacniajace rodziny i polepszajace warunki zycia ludzi
przybliza nas "Ku nowym czasom" - to znaczy ku czasom z wlasciwe skonstruo-
wana polityka spoleczna. która ma na wzgledzie dobro kazdego czlowieka i rodziny.

3 Instytucje i organiza~ie pomocy spolecznej w Chorzowie. Wyd. Urzad Miasta, 2002 r.


